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Odslej bodo občinsko glasilo soustvarjali člani 
novega uredniškega odbora. Z namenom, da jih 
boste bolje spoznali ter morebiti kdaj povabili v 
svojo družbo in z njimi delili svojo zgodbo, vam 
nova ekipa ob tej priložnosti namenja prijeten 
pozdrav s svojo kratko predstavitvijo. 

UREDNIŠKI ODBOR PIVŠKEGA LISTA SE PREDSTAVI…

EVGEN PRIMOŽIČ
kontakt: evgen.primozic@gmail.com 

»V tem mandatu sem občinski svetnik iz 
stranke Desus Občinskega odbora Pivka. Po 
izobrazbi sem magister upravnih znanosti, 
specialist javne uprave, polkovnik SV v pokoju. 
Delo v uredniškemu odboru me je pritegnilo, da 
bi po svojih najboljših močeh prispeval k boljši 
obveščenosti občanov občine Pivka o delu in 
življenju na našem območju, predvsem pa o delu 
Občine in njenih organov v dobrobit občanov, 
kot tudi o delu nevladnih organizacij (društev, 
zvez idr. organizacij) ter posameznikov.«

DANIJEL KOVAČIČ GRMEK 
kontakt: grmekdanijel@gmail.com, 
031-324-334

»Kot najmlajšemu članu uredništva 
Pivškega lista mi veliko pomeni, da 
sodelujem pri ustvarjanju lista, ki je 
glavni vir informacij o dogajanjih za 
vse občane naše občine. Verjamem, 
da bom s svojim delovanjem 
doprinesel veliko novih bralnih 
užitkov za vse občane na področju 
delovanja tako mlajših kot starejših v 
naši občini.«

»Po štirih letih se vračam v uredniški odbor, 
v katerem sem sodelovala vse od začetkov 
ustvarjanja občinskega glasila. S svojim 
znanjem in izkušnjami želim prispevati h 
kvalitetnemu glasilu, ker menim, da je skrb 
za naš jezik in kulturo izražanja naša dolžnost 
in dediščina, ki jo izročamo prihodnjim 
generacijam.« 

IRENA MARGON
kontakt: irena.margon@gmail.com 

NATAŠA BIŠČAK
kontakt: natasa.biscak@gmail.com

SILVO ČELHAR
kontakt: silvo.celhar@gmail.com

»Zelo sem vesel in počaščen, da bom lahko tudi v novem mandatu nadaljeval moje sodelovanje s Pivškim 
listom. Pisanje je moja strast, pisanje za domači časopis pa veliko veselje in ponos. Tako kot v življenju, 
se tudi pri pisanju skušam držati pozitivnih načel in zgodb in menim, da si slednje veliko bolj zaslužijo 
medijski prostor, kot pa vse tiste negativne, ki ga največkrat zasedajo. Skozi moje delo sem spoznal veliko 
domačinov, obrtnikov, gostincev, glasbenikov, športnikov, katerih delo in ustvarjanje sem skušal približati 
našim bralcem in zelo sem vesel, da bom lahko to počel tudi v prihodnje.«

»Doma sem z Buj, kjer imamo 
sadjarsko kmetijo, na kateri se 
ukvarjamo s pridelavo in predelavo 
jabolk. Po poklicu sem vzgojiteljica 
predšolskih otrok. Prosti čas 
najraje preživim na prostem s svojo 
družino. Delo v uredniškem odboru 
bo zame nekaj novega, izziv, za 
katerega upam, da ga bom dobro 
opravila.«
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Vaše prispevke za majsko številko pričakujemo  
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pivski.list@pivka.si.
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najdete  na spletni strani Občine Pivka: 

www.pivka.si
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UVODNIK
Sonce, ki nas je to zimo precej razvajalo, je 
prihod pomladi naznanilo že pred njenim 
pravim nastopom, ampak ni se pritoževati, 
saj so vsi prizori, vsakodnevni izzivi in naše 
misli, obsijane s sončnimi žarki, vedno lažje in 
lepše. Naj se z dobrim počutjem nadaljujejo 
tudi prihajajoči tedni!
Že tokratna številka vsebuje številne uspešne zgodbe, pomembne 
dosežke in informacije, ki vam bodo morda spodbuda, da se nam 
kdaj v prihodnje oglasite tudi tisti, ki do sedaj niste zbrali poguma 
za morebitne objave. Naj znova izrazim veselje za vsa vaša 
sporočila in sodelovanje, saj gre za vaše glasilo, kjer vaše zgodbe 
pišejo izjemno zanimive, lepe in marsikdaj koristne vsebine.
Tokratni Pivški list smo izoblikovali skupaj z novim uredniškim 
odborom, ki bi se mu rada na tem mestu zahvalila za izkazano 
željo po sodelovanju ter ustvarjanju novih zapisov in načrtov pri 
vseh nadaljnjih številkah našega občinskega glasila. Veselim se 
vsega, kar bomo snovali, pokazali in pripravili za vas!

Doris Komen Horvat, urednica 
kontakt: pivski.list@pivka.si, 031/824-631

IRENA MARGON
kontakt: irena.margon@gmail.com 
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OBČINA PIVKA RAZVOJNO NAJPRODORNEJŠA OBČINA V 
ZAHODNI SLOVENIJI 
Na letošnjem srečanju slovenskih županov in konferenci o 
razvoju na lokalni ravni Zlati kamen, ki je potekala 7. marca 
v Ljubljani in gre za enega največjih in najpomembnejših 
dogodkov na tem področju v Sloveniji, so bile slovesno 
razglašene regijske zmagovalke in razvojno najprodornejša 
občina. Letos je ta naziv pripadel občini Novo mesto, med 
regijskimi zmagovalkami pa je bila za zahodni del razglašena 
naša občina Pivka.  Izbor je bil namreč razdeljen na štiri 
'regijske' dele, in sicer na zahodno, vzhodno, osrednjo in 
jugovzhodno Slovenijo.

Nagrado Zlati kamen prejme vsako leto razvojno najbolj 
prodorna občina. Zlati kamen meri na tisto, čemur so 
lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za 
dobro življenje. Pri izboru Strokovni svet projekta vsako 
leto zaobjame celovit razvoj krajev, ob tem pa nekoliko večji 
poudarek daje izbranemu posameznemu elementu. Letos je 
bil poudarek na kulturi kot razvojnemu vzvodu kraja.

Resnično smo lahko ponosni za tovrsten naziv, ki 
ocenjuje razvoj občine. Nedvomno je to dodatna 
potrditev, da naša občina ponuja in ustvarja obilo 
priložnosti in možnosti ter zagotavlja nenehen 
razvoj na vseh področjih.  

Občina Pivka izrazito izstopa na treh od osmih področij, ki 
so vključena v analizo ISSO 2019. Ta področja so življenjski 
standard (9. mesto),  okolje (11. mesto) in proračunska 
učinkovitost (19. mesto). Na teh treh področjih je Pivka 
uvrščena med 10 odstotkov občin z najboljšo vrednostjo 
kazalnikov, torej v sam slovenski vrh. Nadpovprečno pa je kraj 
uvrščen še na področjih gospodarstvo (43. mesto) in trg dela 
(56. mesto).

Upoštevajoč 61 kazalnikov ima občina Pivka poudarjeno 
nadpovprečne rezultate pri 17 kazalnikih, med zgornjih 10 
odstotkov pa Pivko uvršča 7 kazalnikov.

Izpostavljamo pet izstopajočih uvrstitev po področjih:

ŽIVLJENJSKI STANDARD
Odhodki za šport: 12. mesto
Pivka je v petih letih v povprečju za šport na leto porabila 
80,8 evra na prebivalca. To uvršča občino med zgornjih deset 
odstotkov slovenskih občin. Povprečna vrednost kazalnika za 
212 občin je 26,9 evra na prebivalca.

Odhodki za kulturo: 13. mesto
V Pivki so za kulturo v petih letih v povprečju porabili 73,3 
evra na prebivalca. Pivka je tako tudi na področju vlaganj v 
kulturo uvrščena izrazito nadpovprečno, v zgornjih deset 
odstotkov slovenskih občin. Kar ob tem še dodatno zbuja 
pozornost, je uravnoteženost proračunov za kulturo in šport 
– kar ni vedno pravilo. Povprečna poraba sredstev za kulturo 
po slovenskih občinah je sicer 39 evrov na prebivalca na leto.

OKOLJE
Proizvodnja energije iz obnovljivih virov: 10. mesto
Pivka je med 10 kraji v Sloveniji, kjer pridelajo na prebivalca 
največ energije s pomočjo naprav, vključenih v podporno 
shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz 

obnovljivih virov. Letno v Pivki iz teh čistih virov pridelajo na 
prebivalca za 591 kilovatnih ur električne energije. Povprečje 
za slovenske občine je 163 kilovatnih ur na prebivalca.

Delež ekološkega kmetijstva: 11. mesto
Le še deset krajev v Sloveniji ima večji delež kmetijskih 
zemljišč, kjer pridelujejo ekološko hrano. V Pivki ustreza 
standardom za ekološko pridelavo tretjina vseh kmetijskih 
zemljišč (33,8 odstotka). Povprečje za slovenske občine je 10 
odstotkov.

PRORAČUNSKA UČINKOVITOST
Investicijska aktivnost: 2. mesto
Vrednost investicij v Pivki v zadnjih petih letih so znašale na 
leto povprečno 1100 evrov na prebivalca. Več so vlagali le še v 
Bovcu, povprečje v Sloveniji pa znaša 407 evrov na prebivalca.
Nosilci raziskave pojasnjujejo, da so kazalniki skrbno izbrani, 
pretehtani in določeni po metodologiji, ki jo razvijajo skupaj 
s strokovnjaki na različnih področjih. Indeks pri svojem 
delu uporabljajo raziskovalci Fakultete za upravo Univerze v 
Ljubljani, predstavljen pa je bil tudi v strokovni literaturi in na 
konferencah v Sloveniji in tujini. Trdijo tudi, da je ISSO edini 
zares strokovno pripravljen sistem za ocenjevanje in analizo 
razvojne uspešnosti v Sloveniji. 
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Prispevki iz občinske hiše

21. februarja so se občinski svetniki in svetnice sestali na 3. 
redni seji.  

Na dnevnem redu so med drugim obravnavali kadrovske 
zadeve. Občinsko glasilo Pivški list je dobilo nov uredniški 
odbor (Danijel Kovačič Grmek, Silvo Čelhar, Nataša 
Biščak, Irena Margon in Evgen Primožič). V upravni 
odbor Lokalnega pospeševalnega centra so bili imenovani 
Martin Nadoh, Silvo Čelhar in Vladimir Tomšič. Upravni 
odbor  ima pet članov, od tega tri izmed članov občinskega 
sveta, enega izmed zaposlenih pri ustanoviteljici, ki ga 
predlaga župan, predsednik upravnega odbora pa je župan. V 
svet javnega Zavoda za turizem Pivka sta bila imenovana 
Jože Morel in Drago Štunf. Svet zavoda sestavljajo dva 
predstavnika Občinskega sveta Občine Pivka, dva predstavnika 
zainteresirane javnosti, en član predstavnikov delavcev 
zavoda. V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
so bili imenovani Katarina Zafran, Kristan Andrej, Ennio 
del Piero, Mitja Železnik in Ernest Margon. 

Občinski svet se je seznanil še z začasnim financiranjem 
Občine Pivka v prvih treh mesecih tega leta (zaradi lokalnih 
volitev proračun za leto 2019 v lanskem letu ni bil sprejet). 

Občinski svet je po dolgi razpravi  potrdil osnutek proračuna 
Občine Pivka za leto 2019. Prihodki proračuna za leto 
2019, načrtovani v višini 11.819.000 €, odhodki pa v višini 
11.797.000 €. Odhodkovna stran proračuna zajema vse nujne 
in obvezne odhodke, ki jih je Občina Pivka dolžna zagotavljati 
ter sredstva za investicije, ki so v večini sofinancirane še iz 
drugih virov (državni proračun, EU sredstva, koncesija,…). 
Najpomembnejše načrtovane investicije v letošnjem letu so: 
nabava novega gasilskega vozila za PGD Pivka, izvedba 
fasade Krpanovega doma Pivka (investicija je sofinancirana 
85% iz sredstev EU), sanacija ceste na Suhorje in obnova 
mostu čez reko Reko, priprava projektov za zavijalni pas 
Šmihel, za izgradnjo kolesarskih poti, za ureditev varnih poti 
v Zagorju. Na področju malega gospodarstva bo izvedena 
komunalna oprema 30.000 m2 zemljišč za izgradnjo 
poslovnih objektov v industrijski coni Neverke ter ureditev 
industrijskega tira na Rampi. Načrtovana je tudi izgradnja 
proizvodnega podjetniškega inkubatorja v IOC Neverke. Na 

področju turizma je načrtovanih več projektov za izgradnjo 
turistične infrastrukture ter turističnih produktov (Wild 
Life, Carnivora Dinarica, Interaktivno turizem za vse, 
Melin CV...). Vsi našteti projekti so sofinancirani iz sredstev 
EU. Na področju komunalne infrastrukture je v letošnjem letu 
največja investicija v Selcah in zajema obnovo vodovodnega 
sistema in kanalizacije v Selcah, skupaj z ureditvijo ulic, ter 
priprava vse potrebne dokumentacije, da se v prihodnjem 
letu izvede izgradnja kanalizacije v Radohovi vasi v Pivki. Na 
razpis Fundacije za šport sta prijavljena dva projekta Ureditev 
balinišča v Košani in oprema za stadion v Pivki, vezano na 
rezultate razpisa se bo pristopilo k izvedbi. Načrtovana je 
nabava novega kombija za OŠ Pivka. Svetniki so podali kar 
nekaj predlogov za uvrstitve v proračun. Predloge bo občinska 
uprava preučila in bo pripravila predlog proračuna, ki bo 
obravnavan na naslednji seji, ki bo predvidoma 27.3.2019.

Občinski svet  je potrdil Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del 
(Lesnina). Obravnavali so tudi Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP VO 03 
(za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega 
prostora v Volčah) in točko po obravnavi prekinili ter 
preložili obravnavo v prvem branju na eno prihodnjih sej. V 
tem času bo občinska uprava osnutek OPPN predstavila še 
vaškim skupnostim Čepno, Volče in Kal.

Občina Pivka 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA SVOJI 3. REDNI SEJI

NAŠ ŽUPAN PREJEMNIK SLAVNOSTNE PLAKETE ZA 
DOLGOLETNO ŽUPANOVANJE
Združenje občin Slovenije je ob 20. 
obletnici delovanja podelilo slavnostne 
plakete županji in županom z več kot 
štirimi zaporednimi mandati. 

Minister za javno upravo Rudi Medved 
je plaketo ob tej priložnosti izročil tudi 
našemu županu Robertu Smrdelju, ki 
vlogo župana vestno in zavzeto opravlja 
že šesti mandat.
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Občina Pivka 

Predstavnica DIREKCIJE ZA VODE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI – SEKTOR OBMOČJA JADRANSKIH REK Z 
MORJEM iz Kopra ga. ANDJELKA ŠIMAC in predstavnik 
koncesionarja iz podjetja VGP DRAVA d.o.o. g. RADO 
FABEC sta se odzvala povabilu in se v začetku marca srečala 
z vodstvom in občinsko upravo Občine Pivka. Osrednja tema 
je bilo vzdrževanje in izboljšanje  urejanja vodotokov v občini 
Pivka. 

V naslednjih nekaj mesecih bo koncesionar VGP DRAVA 
d.o.o. izvajal  urejanje struge reke Reke v bližini odcepa ceste na 
Ostrožno Brdo, urejanje struge Mrzleka oz. Sušice pri Ribnici, 
v Gornji Košani bo izvajal sanacijo tlakovanja struge v vasi na 
potoku Kulež, urejala se bo struga potoka Farjevec nizvodno 
od Dolnje Košane. Na prečkanju dveh poljskih poti čez strugo 
potoka Farjevec se bo izvedlo ustrezne povozne rampe, kar 
bo preprečilo poplavljanje bližnjega stanovanjskega objekta. 
V Narinu se bo čistilo in delno uredilo strugo dela potoka 
Supat. V Selcah se bo čistilo strugo potoka Jarkovec in saniralo 
najbolj potrebna mesta v kanalu. Občina Pivka bo naročila tudi 
projektno dokumentacijo za urejanje struge potoka Pungart v 
Gornji Košani, kjer je sedanja pretočnost premajhna.

V letu 2019 načrtuje Občina Pivka realizirati še projekt 
rekonstrukcije mostu SUHORJE čez reko Reko. Dela se bodo 
izvajala v sodelovanju s koncesionarjem VGP DRAVA d.o.o., 
ki bo po izvedenih gradbenih posegih saniral na tem območju 

tudi dno struge reke Reke, s čimer se bo izboljšala poplavna 
varnost bližnjemu stanovanjskemu objektu.

Ugotovitve iz terena dokazujejo, da marsikje pribrežni lastniki 
in ostali prebivalci ne spoštujejo pravil narave in se s svojimi 
dejanji obnašajo dokaj neodgovorno. Veje, razni odpadki tudi 
deponirani gradbeni odpadki in ruševine v strugah potokov  
resnično ne spadajo v struge vodotokov. Občina bo zato 
poostrila nadzor nad takimi dejanji. Dejstvo namreč je, da 
znaša varovalni pas 5 metrov od roba struge potoka in v tem 
pasu so posegi dovoljeni le pod določenimi pogoji oziroma s 
soglasjem ARSO.

UREJANJE VODOTOKOV V OBČINI PIVKA

Obilno deževje v začetku letošnjega februarja je povzročilo 
veliko škode tudi na javni infrastrukturi, predvsem na poljskih 
poteh in gozdnih cestah, ki so v makadamski izvedbi. 

Že prvi teden po deževju so občinske strokovne službe 
opravljale oglede poškodovanih poti in takoj se je pričelo 
tudi s sanacijo (Klenik, Stara Sušica, pot na Osojnico v Pivki, 
pešpot pri pokopališču v Pivki, poljska pot na Osojnico v 
Petelinjah, Zagorje, Velika Pristava, Petelinje – Slovenska vas, 
Suhorje, Narin, Nova Sušica, Gornja Košana…). 

Na poljskih poteh so bila izvedena sanacijska dela v višini 30 
tisoč evrov.

UREJANJE POLJSKIH POTI PO OBILNEM DEŽEVJU 

Klenik

Peš pot pri 
pokopališču Pivka

Pot na Osojnico 
Pivka

Pot pri studencu 
Pivka
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Prispevki iz občinske hiše

Občina Pivka 

Na javnih cestah in zelenicah so se začela dela (pometanje 
pločnikov, čiščenje naprav za odvodnjavanje meteorne vode, 
odprava posledic deževja, popravilo poti…), primerna za ta 
pomladanski čas.

Vse lastnike zemljišč ob občinskih cestah pozivamo, da v 
času pomladanskega urejanja okolice domov poskrbijo, da 
primerno obrežejo živo mejo, grmovje in drevesa do višine 4,5 
m ter odstranijo vse predmete, ki ovirajo preglednost na javni 
cesti ter ob opravljanju spomladanskih opravil na kmetijskih 
zemljiščih pazijo na čistočo ceste.

Kot navedeno v drugem odstavku 44. člena Odloka o 
občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS št. 90/2, 
19/9, 54/10) je v varovalnem pasu občinske ceste ( t.j. 
pri lokalni cesti 10 m, pri javni poti in lokalni zbirni ter 
krajevni cesti pa 5 m od zunanjega roba cestnega sveta) 
prepovedano:
• POSTAVLJATI OGRAJE
• ZASADITI ŽIVO MEJO, DREVJE, TRTO ALI DRUGE 
VISOKE NASADE IN POLJŠČINE
• NE NAMEŠČATI ALI ODLAGATI NA ALI OB CESTI 
LES, OPEKO, ODPADNI ALI DRUG MATERIAL ALI 
PREDMETE,
če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali 
poslabša njena urejenost.

Prav tako je prepovedano:
• ORATI V RAZDALJI MANJ KOT 3 M OD CESTE V 
SMERI PROTI NJEJ
• ORATI MANJ KOT V ŠIRINI 1 M OD CESTE 
VZPOREDNO Z NJO
• VLAČITI PLUGE, BRANE 
IN DRUGO KMETIJSKO 
ORODJE ALI TOVOR
• VLAČITI PO CESTI 
HLODE, VEJE IN JO 
ONESNAŽEVATI.

UREDIMO SVOJO OKOLICO TAKO, KOT VELEVAJO PRAVILA

Zemljišča v lasti ali upravljanju Občine Pivka (javno 
dobro v upravljanju občine Pivka) prav tako niso 
namenjena raznim deponijam, priročnim skladiščem 
ali zasaditvam, če ni bil z Občino Pivka sklenjen kakršen 
koli dogovor glede uporabe navedenih površin. 

Občane prosimo, da gradbeni material, kritino, 
humus, drva in podobno odstranijo do 06.04.2019, 
sicer bo Občina navedeno namenila humanitarnim 
organizacijam.

O AVTOCESTI 
Konec februarja so se na skupnem srečanju z ministrico za 
infrastrukturo Alenko Bratušek sestali župani in županji 
občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Divača in Hrpelje-
Kozina. Navedene sosedske občine imamo namreč že več let 
skupna prizadevanja za umestitev avtoceste v našo regijo.

Glede na množičen tovorni promet in turistično obremenjenost 
naših lokalnih cest pa tudi okolja, predvsem pa veliko število 
domačih, tako imenovanih dnevnih migrantov, ki precej časa 
namenijo poti v službo, bi bilo vsekakor smiselno iskati rešitve 
za boljše in predvsem hitrejše cestne povezave.
S tem se strinjajo tudi občine in predstavniki ministrstva, ki so 
predstavili obstoječe predloge avtocestnih koridorjev. Prvotno 
je bilo govora o treh smereh – proti Postojni, Razdrtemu 
ali Divači. Kot trenutno najbolj sprejemljivo možnost, ki jo 
zagovarja tako okoljsko kot infrastrukturno ministrstvo, 
se navaja trasa avtoceste med Ilirsko Bistrico in Postojno. 
Deloma je s strani ministrstva sprejemljiva tudi smer Razdrto, 
z okoljskega vidika pa je umestitev avtoceste v smeri Ilirska 
Bistrica – Divača popolnoma neustrezna. Medtem ko se 
po besedah župana Emila Rojca v Ilirski Bistrici najbolj 
zavzemajo za koridor proti Postojni, občina Postojna predlaga 
še preučitev trase proti Hruševju, saj bi se na ta način izognilo 
dvema priključkoma na obstoječo avtocesto A1 na razdalji 
300 metrov, obenem pa se v večji meri izognilo vasem.
Kljub jasno izraženi potrebi je vsekakor avtocesta vendarle 
velik infrastrukturni projekt, pri katerem je potrebno 
upoštevati več dejavnikov, med drugim tudi pomembno 
sprejemljivost in sprejetost v lokalno skupnost in okolje. 

Ministrica Alenka Bratušek je zatorej zagotovila, da bodo 
preučeni tudi dodatni predlogi občin ter pozvala občini 
Postojna in Pivka k sodelovanju v smislu mnenj in iskanja 
rešitev za umestitev avtoceste v prostor, kot jo narekujejo 
dosedaj izvedene študije.

DKH

Fo
to

: O
bč

in
a 

Po
st

oj
na



8

Pr
is

pe
vk

i i
z 

ob
či

ns
ke

 h
iš

e

TUDI MLADI V PIVKI S SVOJIM DRUŠTVOM 

Po več mesecih skupnega druženja in pogovorov je padla 
odločitev, da tudi mladi v Pivki dobijo svojo organizacijo, ki bo 
namenjena aktivaciji mladih v naši občini. Glavni cilji društva 
so, da se mladi v Pivki »zbudijo« in začnejo aktivneje sodelovati 
na področjih aktivnega državljanstva in medvrstniške pomoči. 
Dolgoročni cilj društva pa je, da v sodelovanju z občino Pivka 
pridobijo naziv Mladim prijazna občina, s katerim se lahko 
pohvali le 30 občin v Sloveniji. K sodelovanju v društvu vabijo 
vse, ki so pripravljeni s svojimi idejami sodelovati in ustvarjati 
občino, ki bo delala za mlade. 

Danijel Kovačič Grmek

najdete jih tudi na Facebooku pod imenom 
Mladi za Pivko

Foto: Tibor Pranjič

Naš župan, sicer tudi dolgoletni predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj se s svojim znanjem in 
izkušnjami ter predanim delom, predvsem pa z izjemno dobrim poznavanjem področja lokalne samouprave, aktivno 

zavzema za izzive in kreira možnosti, ki jih narekujejo vodilni organi naše države, vezani na področje delovanja občin.

Med drugim se je Robert Smrdelj nedavno z ministrom za 
javno upravo Rudijem Medvedom pogovarjal o aktivnostih 
pri izvajanju zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 
2019, prihodnosti Strategije lokalne samouprave, uvedbi 
pokrajin in tudi o plačah v javnem sektorju. 

DKH

Predsednik Združenja občin Slovenije se je srečal z ministrico 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro 
Pivec. Namen sestanka je bila razprava o odprtih zadevah s 
področja kmetijstva in gozdarstva, ki zadevajo občine in kako 
stvari urediti na način, da bo bolje za vse strani. Prisotni so 
se strinjali, da je za razrešitev vseh odprtih vprašanj potreben 
dialog, za katerega si bodo prizadevali tudi v prihodnje.

ŽUPAN TUDI KOT PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 
AKTIVNO V POGAJANJIH Z DRŽAVNIM VODSTVOM 

Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Pivka sta pričeli z 
izgradnjo levega zavijalnega pasu in avtobusnih postajališč 
v naselju Selce, zato vas obveščamo, da bo predvidoma 
do 24.6. 2019 delno zaprta državna cesta G1-6/0338 
Postojna - Pivka na križišču za Selce s prometno odvisnimi 
gradbiščnimi semaforji, v času prometnih konic bo promet 

usmerjan ročno.

Vse voznike in druge uporabnike navedenih prometnih 
povezav prosimo za razumevanje in strpnost zaradi 
načrtovanih zapor. Stanujočim na območju lokalnega obvoza 

se vnaprej opravičujemo za morebitne nevšečnosti. Fo
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OBVESTILO O DELNI ZAPORI 
CESTE PRI SELCAH

Vse udeležence pozivamo, da dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.
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Iz poslanskih klopi

POMLAD SE PONOVNO PREBUJA 

KDO SI ZASLUŽI VEČ?

Na dan, ko pišem te vrstice ( 7.marec ), se je Državni zbor 
seznanil s tem, da je zakonodajni postopek glede novele 
zakonodaje, ki jo je v imenu petih strank Šarčeve koalicije 
na odboru, ki ga vodim, zagovarjal poslanec Robert Pavšič 
(LMŠ), zaključen. Novela, katere edini rezultat bi bilo povečano 
število namestnikov ministrov oz. državnih sekretarjev, ni 
dobila potrebne večine. Šlo je za napačen pristop, napačno 
politiko, ki ne vodi k večji učinkovitosti državne uprave in ki ne 
omogoča boljših storitev za ljudi.  V razpravi ob tem zakonu na 
odboru pa je predsednik Obrtno podjetniške zbornice izrazil 
pričakovanje, da bodo uresničene predvolilne obljube glede 
malega gospodarstva, zato sem na ministra Zdravka Počivalška 
naslovil pisno pobudo, s katero sem ga pozval k imenovanju 
državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Verjamem, da se bo 
do takrat, ko boste brali te vrstice, ta pobuda tudi uresničila. Če 
ne na ministrstvu za gospodarstvo, pa v kabinetu predsednika 
Vlade. 

Delovanje Vlade Marjana Šarca je bilo v preteklih dveh mesecih 
zaznamovano predvsem z odstopi ministrov in drugih visokih 
javnih funkcionarjev. Povprečen spremljevalec dogajanja je 
dobil občutek, kot da se Vlada ukvarja sama s seboj in s svojimi 
ter podedovanimi težavami in aferami. Čas bi že bil, da se začne 
resno delo v dobro vseh ljudi. Gospodarstvo je v lanskem letu 
poslovalo odlično. Od tu bistveno višji prilivi iz naslova davkov 
in prispevkov v zdravstveno, pokojninsko in ostale blagajne. Iz 
tega razloga tudi manjša uskladitev pokojnin in nekaterih plač, 
kar vse pa so na drugi strani izničile številne podražitve. Večina 
ljudi torej ugodnejših gospodarskih razmer ne čuti v tako veliki 
meri, kot bi jih, če bi Vlada istočasno poskrbela za davčne 
in ostale razbremenitve. Moja politična skupina, Slovenska 

demokratska stranka, v teh dneh 
obeležuje tridesetletnico svojega 
delovanja. Rasli smo počasi, 
organsko. Stranka predstavlja 
danes kadrovsko in programsko 
najmočnejšo politično skupino v 
slovenskem političnem prostoru. 
Vse svoje potenciale smo in jih bomo tudi v prihodnje usmerjali 
za delo v korist ljudi. Tako doma kot v okviru Evropske unije.  
Ko smo po Pahorju leta 2012 prevzeli Vlado, so bili potrebni 
veliki napori, da smo pospešili uporabo evropskega denarja, ki 
je bil takrat na voljo. Druga Janševa vlada je takrat namenila 
dodatna in znatna sredstva za Park vojaške zgodovine, umestila 
v evropsko financiranje največji projekt zadnjih let, ki se je 
zaključil lani (prenova vodovodnega sistema), namenila znatna 
evropska sredstva celoviti prenovi javnih stavb in še bi lahko 
naštevali. Zato ni nepomembno, koga izvolimo. To velja  tudi 
za volitve v Evropski parlament, ki bodo 26. maja letos. Če se 
jih ne udeležimo, prepustimo, da nam kruh režejo drugi. Žal 
mnogokrat tudi taki, ki tega posla ne obvladajo.   

Ta številka izhaja v dneh okrog praznika Marijinega oznanjenja 
( materinskega dne ). Posvetimo ta dan izkazovanju pozornosti, 
hvaležnosti in priznanju materam za njihovo poslanstvo, 
toplino, ljubezen in srčnost.

Naj zaključim z verzi nesmrtnega Toneta Pavčka: 
“Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama. 

Za vse življenje.”

Samostojna Slovenija je v svoji skoraj 30-letni zgodovini 
preživela več kriz. Najprej zelo izčrpajočo v 90 letih, ko je bila 
brezposelnost rekordna, potem pa se je začelo življenje počasi 
postavljati v »prave« tirnice. Vse do leta 2008, ko nas je zajela 
globalna finančna kriza. Skupaj s posledicami privatizacije, 
managerskimi odkupi in sanacijo bank smo se naenkrat znašli v 
precepu varčevanja in hkrati ogromne državne porabe, ki naj bi 
preprečila še hujše posledice trenutnega stanja. Ali se je država 
pravilno lotila reševanja težav, je danes pravzaprav še potrebno 
ugotoviti. 

Dejstvo pa je, da je ravno v lanskem letu prišlo do konkretnega 
preobrata. Kriza je izzvenela, podjetja so zdrava in niso 
prezadolžena, kot so bila, velikokrat po prijateljski liniji, pred 
tem, in tudi prilivi v državno blagajno so višji. Po dolgih 
letih je tako prišel čas, da imamo nekaj od dobrega stanja 
in gospodarske rasti tudi državljanke in državljani. Konec 
lanskega leta je tako vlada sklenila dogovore s sindikati javnega 
sektorja. Višje plače so tako sledile izboljšanemu finančnemu 
stanju države. Gre za negovalce, ki skrbijo za naše starše in stare 
starše v domovih za ostarele. Gre za vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic, ki bdijo nad našimi otroki v vrtcih. Gre za učiteljice 
in učitelje, ki se trudijo predajati znanje. Gre za policiste, vojake, 
medicinske sestre …

Ni res, da se na ta način spodbuja tako imenovani javni 
parazitizem. Seveda so med javnimi uslužbenci tudi takšni, ki 

sistem izkoriščajo, ampak večina 
trdo dela za malo denarja. Vsi ti, 
ki pošteno opravljajo svoje delo, 
si zaslužijo plačilo za dostojno 
življenje. Tudi upokojenci, ki 
so s svojimi rokami ustvarjali 
našo državo, si zaslužijo pošteno 
pokojnino. Poskrbeti pa moramo 
tudi za tiste, ki ne morejo delati. 
Vse to je solidarnost med 
generacijami in med državljankami ter državljani. In zdaj 
poslušamo, kako je Slovenija razsipna. Kako zapravlja težko 
prislužen denar. Pa se vprašajmo, kje so bili vsi tisti, ki danes 
najbolj kričijo, ko se je država zadolževala, da moramo plačevati 
ogromne obresti? Odgovora verjetno ne bo.

Zato je zdaj čas, da nekaj teh milijard evrov, ki smo jih 
davkoplačevalci vplačali v državo za pokrivanje takšnih ali 
drugačnih lukenj, dobimo nazaj. To je pošteno! Kdo si torej 
zasluži več? Država ali davkoplačevalci? Verjetno oboji. Ampak 
pošteno in na takšen način, ki ne bo obremenjeval naslednjih 
generacij.

Pa še čestitke za Zlati kamen. Ta kaže, da je občina Pivka med 
tistimi občinami, ki ima vizijo in tudi način za ustvarjanje 
boljšega življenja.

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

ROBERT PAVŠIČ
»Poštenost in delavnost sta slovenski lastnosti, ki ju dandanes vidimo 
le malo. Z zdravim razumom, vnemo in čistim namenom lahko to drža-
vo spet naredimo takšno, da bomo nanjo ponosni vsi: naši otroci, mi in 
naši starši.«

5
N

a
ro

čn
ik

 o
g

la
sa

: L
is

ta
 M

a
rj

a
n

a
 Š

a
rc

a
, B

is
tr

iš
k

a
 c

es
ta

 1
0

a
, 1

2
4

1 
K

a
m

n
ik

Zv
on

e 
Č

er
na

č,
 p

os
la

ne
c

R
ob

er
t P

av
ši

č,
 p

os
la

ne
c



G
os

po
da

rs
tv

o

10

USPEŠNO POSLOVANJE JE DOSEŽEK, AMPAK TUDI NOV 
OBVEZUJOČ CILJ

Podjetje so ljudje oziroma 
njegovi zaposleni, ki 
imajo doprinos k vsakemu 
uspehu in dobremu delu 
podjetja. 

To večkrat rad poudari 
direktor podjetja Kovod 
Postojna, David Penko, ki 
mu je bilo v drugi polovici 
preteklega leta znova 
zaupano štiriletno vodenje 
podjetja.

Kateri izzivi, aktivnosti in dosežki so zaznamovali 
preteklo leto?

Leto 2018 je bilo izjemno delovno, ampak vidni rezultati in 
pridobitve, s katerimi se lahko pohvalimo, so bili vsekakor 
vredni vsega truda. V drugi polovici leta smo zaključili 
nadgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja. Ta pomembna 
infrastrukturna posodobitev že kaže svojo koristnost, saj je 
kakovost vode, ne glede na vremenske razmere stabilna in 
kakovostna, na območju obeh občin se je opazno zmanjšalo 
tudi število intervencij za potrebe poškodb na omrežju. 

Konec leta smo zaključili z urejanjem zunanjosti upravne 
stavbe, ki je bila z vidika varnosti in energetske učinkovitosti 
nujna prenove, ter njene okolice. Na Centralni čistilni 
napravi Postojna smo vzpostavili naravoslovno učno pot, na 
tej lokaciji smo pričeli tudi s študijo izvedljivosti oziroma 
poljskim poskusom, s katerim raziskujemo možnost 
predelave lesne biomase v ogljikovo fosforno gnojilo in v 
biooglje s pomočjo pirolize Pyreg. Aktivno se je sodelovalo pri 
projektu iskanja novega vodnega vira. Veliko pozornosti smo 
usmerjali v informiranje in ozaveščanje javnosti. Izvedli smo 
tri strokovna izobraževanja za strokovni kader, sodelovali na 
vseslovenskih posvetih ter bili vpeti v številne lokalne projekte 
in dogodke, občanom omogočili dneva odprtih vrat na čistilni 
napravi ter vodarni, otrokom priredili dva nadvse razigrana 
in poučna Vodkova zabavna dneva. Posodobili in nadgradili 
smo računalniško opremo in optimizirali nekatere delovne 
procese. Naše poslovanje pa je bilo odlikovano z zlato boniteto 
odličnosti.
 
S kakšnimi načrti je podjetje v letošnjem letu?

Kar zadeva večjih finančnih vložkov, bo to leto manj 
zahtevno. Vendarle pa imamo jasno zastavljeno vizijo in 
načrte, ki bodo potrditev našega nenehnega nadgrajevanja 
in predanega dela za potrebe vseh naših uporabnikov. Po 
dodatno odobrenih delih v okviru projekta Oskrba s pitno 
vodo v porečju Ljubljanice nadaljujemo s posodobitvijo 
posameznih odsekov cevovodov, celovite obnove bo deležna 
notranjost upravne stavbe, izvedena bodo redna vzdrževalna 
dela na objektih, ki jih imamo v upravljanju in so del celovitega 
sistema vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Prehajamo na zahtevnejši, a kakovostnejši dvomesečni sistem 
odčitavanja števcev, v začetku leta kot partnerji zaključujemo 
z raziskavami in podlagami za iskanje novega vodnega vira 
ter nadaljujemo izvedbo prej omenjenega poljskega poskusa. 
Prav tako bomo še naprej veliko pozornost namenjali svojim 
uporabnikom, ki so naše vodilo za vsakodnevni trud in glede 
na dejavnosti, ki jih izvajamo, čutimo odgovornost ponujati 
le-tem kakovostne informacije, nenehno dosegljivost in tudi 
redno informiranje ter ozaveščanje. 

Že konec marca sledi naslednje strokovno izobraževanje za 
odgovorne osebe naših lokalnih ustanov, v aprilu in maju se s 
projektom Vodko in zanimivo naravoslovno urico podajamo 
v razrede, začetek poletja bomo znova priredili priljubljen 
Vodkov zabavni dan, z lokalnimi društvi in organizacijami 
bomo preko celega leta sooblikovali tudi druge dogodke v naši 
lokalni skupnosti ter s tem širili svojo družbeno odgovornost 
in zanimanje za našo okolico ter občane. Zagotovo pa se bo 
ob pobudah naših uporabnikov, s katerimi smo radi v stikih, 
in tudi ob našem zagnanem delu porodila še kakšna zamisel 
in potreba za napredek, izboljšavo ali pa zgolj za popestritev 
našega komuniciranja z javnostjo.

DKH



G
ospodarstvo

11

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2018  ZA 
VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA – PIVKA IN SUHORJE (v upravljanju 

javnega podjetja KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o., Postojna)

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 – v 
nadaljevanju pravilnikom), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti 
uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju podjetja KOVOD Postojna, d. o. o., in zagotavljata oskrbo s pitno 
vodo na območju občin Postojna in Pivka:

1. Vodovodni sistem Postojna ‒ Pivka z oskrbovalnima območjema: Osrednji del in Strane – Hruševje – Šmihel.
2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

Vsa zajeta voda za oskrbo s pitno vodo je površinskega tipa ali z vplivom površja.

Ime oskrbovalnega območja Število uporabnikov Distribucija pitne vode (m3/leto)

Osrednji del 20.173 2.023.905

Strane ‒ Hruševje ‒ Šmihel 1.696 636.829

Suhorje 64 4.722

Skupaj 21.933 2.665.456

Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja z notranjim nadzorom pitne vode skladno z 10. členom pravilnika 
in državnim monitoringom pitne vode. Državni monitoring opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v 
nadaljevanju: NLZOH) in je vzpostavljen na podlagi zahtev pravilnika in karakteristik vodnih virov. Notranji nadzor se izvaja 
interno znotraj službe za zdravstveni nadzor in analize podjetja Kovod Postojna d.o.o. in pogodbeno z NLZOH. Notranji 
nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, kateri omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih 
agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Ime oskrbovalnega območja Objekt za pripravo vode Priprava pitne vode

Osrednji del Vodarna Malni Koagulacija, ultrafiltracija (UF), aktivno oglje – 
izjemoma, dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor

Strane ‒ Hruševje ‒ Šmihel

Vodarna Malni Koagulacija, ultrafiltracija (UF), dezinfekcijsko sredstvo: 
UV in plinski klor

Vodarna Korotan Koagulacija, ultrafiltracija (UF), dezinfekcijsko sredstvo: 
Natrijev hipoklorit

Črpališče Šmihel pod Nanosom Brez obdelave, dezinfekcijsko sredstvo: Plinski klor

Strane Brez obdelave, dezinfekcijsko sredstvo: Natrijev 
hipoklorit

Suhorje Vodarna Ilirska Bistrica Mikrofiltracija, dezinfekcijsko sredstvo: plinski klor

Tabela 1: Število uporabnikov in distribucija pitne vode (m3) za leto 2018 po oskrbovalnih območjih

Tabela 2: Priprava pitne vode za leto 2018 po oskrbovalnih območjih
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Tabela 3: Državni monitoring pitne vode za leto 2018 po oskrbovalnih območjih 

Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2018 po oskrbovalnih območjih

Legenda: Redni preskus: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Escherichia coli, Število 
kolonij pri 22 °C in 37 °C, Clostridium perfringens (vključno s sporami), Koliformne bakterije, Barva, Motnost, Amonij; Občasni 
preskus: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi.

Obrazložitev tabele 3: V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na VS Postojna – Pivka in VS Suhorje skupno 
opravljenih šestintrideset vzorčenj za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora sta bila neskladna dva 
redna vzorca, in sicer na oskrbovalnem območju osrednji del. V enem vzorcu je bilo neskladje ugotovljeno zaradi preseženega 
števila kolonij pri 37 °C in v drugem vzorcu zaradi prisotnosti koliformnih bakterij ter preseženega števila kolonij tako pri  
22 °C kot pri 37 °C. Oba vzorca sta bila neskladna zaradi zastajanja vode v omrežju v naselju Buje.
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Osrednji 
del

Zajetje 
Malni 17 13 13 1 0 1 0 1 1 1 0

Strane ‒ 
Hruševje ‒ 
Šmihel

Zajetje 
Korotan 10 6 6 0 0 0 0 3 3 1 0
Črpališče 
Šmihel 
pod 
Nanosom

7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Strane 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Ime oskrbovalnega 
območja Število vzorcev

Število rednih 
vzorcev

Število občasnih 
vzorcev

Število neskladnih
vzorcev

Osrednji del 29 26 3 2
Strane ‒ Hruševje ‒ 
Šmihel 5 4 1 0

Suhorje 2 2 0 0

Legenda: (N): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens 
(vključno s sporami), Število kolonij pri 22 °C in 37 °C; hormoni in organske spojine: po predlaganem naboru parametrov 
kemijskega laboratorija NLZOH-ja; redna KEM: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, 
Barva, Motnost, Amonij, Nitrit, Oksidativnost in/ali TOC, občasna KEM: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi.

Obrazložitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora opravljenih enainštirideset vzorčenj. Od tega 
dvaintrideset na mikrobiološke parametre, vključno kriptosporidij in parazit iz rodu Giardie ter Legionello spp., šest redne 
fizikalno-kemijske parametre in dve občasne fizikalno-kemijske parametre. Mikrobiološko neskladnih vzorcev je bilo skupaj 
devetnajst, in sicer na vodnem zajetju Malni in vodnem zajetju Korotan. Fizikalno-kemijskih neskladnih vzorcev je bilo skupaj 
štiri, prav tako na vodnem zajetju Malni in vodnem zajetju Korotan.
Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne 
bakterije fekalnega onesnaženja Escherichia coli, enterokoki kot tudi koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in 37 °C 
ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). Clostridium perfringens nakazuje na prisotnosti parazitov v vodi. Prisotnosti 
kriptosporidijev in parazitov iz rodu Giardie se z rednim letnim vzorčenjem ni ugotavljajo. Kemijsko surova voda iz zajetja 
Malni ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indikatorske parametre, in sicer motnost v času obilnega deževja. Korotan: 
Surova voda iz zajetja Korotan je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne 
bakterije fekalnega onesnaženja Escherichia coli, enterokoki kot tudi koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in 37 °C ter 
Clostridium perfringens (vključno s sporami). Znotraj rednega letnega vzorčenja pitne vode se prisotnosti kriptosporidijev in 
parazitov iz rodu Giardie ni ugotavljalo. Kemijsko je surova voda iz zajetja Korotan ob izdatnem dežju in intenzivnem spiranju 
površja obremenjena z višjimi vrednostmi aluminija, ki pa nimajo mejne vrednosti, enako velja tudi za indikatorske parametre, 
in sicer povišano motnost v času obilnega deževja. Črpališče Šmihel pod Nanosom in Strane: Surova voda obeh vodnih virov 
je tako mikrobiološko kot tudi fizikalno-kemijsko neobremenjena in zelo stabilna ne glede na vremenske spremembe, kar je 
razvidno iz tabele 4. 
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Tabela 5: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2018 po pripravi za posamezno oskrbovalno območje 

Tabela 6: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2018 po oskrbovalnih območjih na omrežju in pri uporabniku
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Osrednji 
del

Vodarna 
Malni 26 12 0 1 0 1 0 12 0 11 0 0 0

Strane ‒ 
Hruševje ‒ 
Šmihel

Zajetje 
Korotan 13 7 0 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0

Črpališče 
Šmihel 
pod 
Nanosom

24 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

Strane 12 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Ime oskrbovalnega 
območja

(N) 
vseh 

vzorcev

(N) 
občasna 

MB

(N)
 neskladni 

občasna MB

(N) 
redna 
KEM

(N) 
neskladni 

redna KEM

(N)
dodatni 

parametri k 
redni KEM

(N) 
dodatni 

parametri k 
redni KEM

Osrednji del 153 119 19 34 2 26 1

Strane ‒ Hruševje ‒ 
Šmihel 21 16 1 5 0 5 0

Suhorje 16 8 0 8 1 0 0

Legenda: glej legendo Tabela 4, dodatni parametri k redni KEM: Aluminij.

Obrazložitev tabele 5: V okviru notranjega nadzora je bilo skupaj opravljenih petinsedemdeset vzorčenj na mikrobiološke in 
fizikalno-kemijske parametre po pripravi pitne vode v objektih, navedenih v tabeli 5. Od tega je bilo odvzetih sedemintrideset 
vzorcev na mikrobiološko preskušanje, šestintrideset na redno fizikalno-kemijsko preskušanje. Vsi odvzeti vzorci pitne vode so 
bili skladni s pravilnikom.

Legenda: glej legendo Tabela 4, dodatni parametri k redni KEM: Aluminij.

Obrazložitev tabele 6: V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na vodovodnem sistemu Postojna – 
Pivka in Suhorje na omrežju in pri uporabniku skupaj sto dvainsedemdeset vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-kemijske 
parametre. Na oskrbovalnem območju Suhorje ni bilo neskladnih vzorcev. Na oskrbovalnem območju Osrednji del je bilo od 
vseh sto triinpetdeset vzorcev neskladnih devetnajst mikrobiološko in dva fizikalno-kemijsko. Od devetnajstih mikrobiološko 
neskladnih vzorcev jih je bilo trinajst neskladnih zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, trije vzorci zaradi preseženega števila 
kolonij na 37 °C, eden vzorec zaradi prisotnosti enterokokov in koliformnih bakterij in eden zaradi koliformnih bakterij in 
preseženega števila kolonij na 37 °C. Trinajst neskladnih vzorcev je bilo odvzetih na vodovodnem omrežju naselja Buje, trije 
v naselju Volče in eden v naselju Gornja Košana. Vzrok mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode v Bujah in Volčah je 
zastajanje in segrevanje vode v omrežju ter načrtni ilegalni posegi v javno omrežje v obdobju poletnih mesecev, v Gornji Košani 
pa je bil vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje. Za neskladnost dveh fizikalno-kemijskih vzorcev je razlog povišana 
motnost v enem izmed teh dveh vzorcev pa tudi presežena vrednost aluminija. Vzrok za povišano motnost je bil nestrokovni 
odvzem vzorca pitne vode iz hidrantnega nastavka v naselju Zagorje in Dolnja Košana s strani pooblaščenega izvajalca NLZOH, 
kar se je potrdilo s ponovnim vzorčenjem. Enako velja tudi za preseženo vrednost aluminija na hidrantnem nastavku v Zagorju 
saj je bil v enakem času v neposredni bližini istega kraja odvzet vzporedni vzorec na drugem hidrantnem nastavku, ki ni 
odstopal od mejnih vrednosti pravilnika. Na oskrbovalnem območju Strane – Hruševje – Šmihel je bilo od vseh 21 vzorčenj 
neskladen en vzorec in sicer zaradi preseženega števila kolonij na 37 °C v naselju Goriče. Vzrok za neskladnost je bilo hišno 
vodovodno omrežje.
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Na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka je bilo v letu 2018 potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati le enkrat, in 
sicer na oskrbovalnem območju Osrednji del v naselju Buje skupaj enaindvajset dni v mesecu juliju in avgustu. 

Na vodovodnem sistemu Suhorje je bilo vodo potrebno prekuhavati v prehrambne namene petkrat skupaj enainosemdeset 
dni. V mesecu februarju štirinajst dni, aprilu dvanajst dni, septembru štiriindvajset dni, novembru enajst dni in decembru 
sedeminštirideset dni. Vseh pet prekuhavanj je bilo uvedenih zaradi presežene motnosti po filtraciji na vodarni Ilirska Bistrica, 
ki je v upravljanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..

Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka je mogoče povzeti, da je uresničitev 
pomembnega infrastrukturnega projekta rekonstrukcija vodarne Malni z novo tehnologijo ultrafiltracijo, oživitev vodarne 
Korotan prav tako z ultrafiltracijo, menjava magistralnega voda v celoti ter obnovitev obstoječih in izgradnja novih vodnih 
rezervoarjev prispeval k doseganju dolgoročnih ciljev v oskrbi z zdravstveno ustrezno pitno vodo v obeh občinah. 

Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.kovodpostojna.si, na sedežu podjetja (tel. 05 700 07 80) in po 
elektronski pošti: info@kovodpostojna.si.

Postojna, marec 2019
Irena Sušelj Šajn, Vodja službe za zdravstveni nadzor in analize

David Penko, direktor

Skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09, 74/15 in 51/17 v nadaljevanju Pravilnik) 
in vsebino strokovnih priporočil NIJZ RS vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na 

zahteve Pravilnika:

Pravilnik 
o pitni 

vodi

Vzrok obveščanja Čas obveščanja Način obveščanja

9. člen Neskladnost 
pitne vode hišno 
vodovodno 
omrežje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v sedmih dneh.

1. Osebno neposredno v nabiralnik
2. Telefonsko obvestilo
3. Obvestilo upravniku v primeru 
večstanovanjskega objekta

21. člen Omejitev ali 
prepoved uporabe 
pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, 
a najkasneje v dveh urah 
(obveščanje po radiu vsak dan do 
preklica 1* ) 3*.

1. Radio 94 – VS Postojna- Pivka, VS Suhorje
2. ReCo – Regijski center za obveščanje
3. Oglasne deske občin in krajevnih oz. vaških 
skupnosti
4. Spletna stran https://www.kovodpostojna.si, 
http://www.postojna.si, http://www.pivka.si
5. SMS sporočila* in e-pošta*
6. Aplikacija – http://www.npv.si/ (obveščanje 
NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a najkasneje 
v 24 urah od začetka oz. preklica 
ukrepa

22. člen Izvajanje 
ukrepov za 
odpravo vzrokov 
neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v enem dnevu, 3.

31. člen Dovoljeno 
odstopanje

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh 1*, 3.

34. člen Letno poročilo o 
skladnosti pitne 
vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca za 
preteklo leto)

1. Občinski glasili (Pivški list in Postojnski prepih)
2. Spletna stran https://www.kovodpostojna.si, 
http://www.postojna.si, http://www.pivka.si
3. Aplikacija – http://www.npv.si/ (obveščanje 
NIJZ, ZIRS, NLZOH)

*Uporabniki se po želji vključijo na tak način obveščanja prek spletne strani www.kovodpostojna.si.
1* Če se ukrep izvaja več kot 14 dni, se dnevno radijsko obveščanje nadomesti s tedenskim obveščanjem.
3 Obveščanje tudi o prenehanju omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
Lastniki in upravljavci pomembnejših javnih objektov so obveščeni z e-pošto po Seznamu prednostnih ustanov podjetja Kovod Postojna, d. o. o..

NAČINI OBVEŠČANJA URABNIKOV VODOVODNEGA SISTEMA 
POSTOJNA-PIVKA in SUHORJE V LETU 2019: 
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PODJETNIŠKI KOTIČEK

OD ŽELJE IN IDEJE DO URESNIČITVE
- Andreja Grah in Matej Balut -

• Podatki / informacije o podjetju, storitvi, dejavnosti 
(lokacija, dejavnost, ime, kapaciteta…).

Maple Place je turistična nastanitev na Javorniški ulici v Pivki. 
V lanskem letu sva odprla en studio apartma, v letošnjem letu 
pa načrtujeva še enega. Skupaj bova tako približno sredi leta 
nudila 9 ležišč. Gre za družinsko dejavnost, goste sprejemava 
in skrbiva za čistočo apartmajev, ko je treba, pa priskočijo na 
pomoč tudi otroci in najini starši. 

• Kako se je začela vaša »poslovna pot«, od kje želja, 
ideja? Koliko časa ste potrebovali za uresničitev 
želenega?

Leta 2016 sem zaključevala študij  na Fakulteti za turistične 
študije v Portorožu, v okviru katerega sem seveda spoznala 
marsikaj o turistični dejavnosti. Vendar moram priznati, da 
se mi je ideja, da bi se v tem preizkusila tudi sama, porodila 
šele pri pripravi diplome. Začelo se je tako, da sem začela bolj 
podrobno spremljati turistične tokove, kaj si turisti želijo, kakšne 
izkušnje imajo ostali ponudniki. Skozi Pivko gre ogromno 
turistov, nekateri potrebujejo samo prenočišče na poti do morja, 
vedno več pa je takšnih, ki se namesto na morje odpravijo na 
počitnice, ki jim omogočajo raziskovanje skritih biserov, kot 
pravijo. Takšni so v glavnem tudi naši gostje. 

• Kako začeti je verjetno najpogostejše vprašanje in 
pogosto so začetki najtežji. Kako ste se vi lotili tega? 

Z možem sva nekaj časa razmišljala, kako bi se lotila te 
dejavnosti in rešitev je bila zelo preprosta: najprej je bilo treba 
apartma urediti, pri tem niti ni bilo veliko dvomov. Zavihala 
sva rokave in se lotila dela: rušili smo, zidali, zbirali stare stvari 
najinih starih staršev, ker sva želela sodobnemu apartmaju 
dodati tudi pridih avtohtonosti na Pivškem. To je bilo leta 2017 
in to je bil pravzaprav najlažji del poti. Že pri tem sva imela 
tudi pomoč Občine Pivka, ki je nudila sofinanciranje ureditve 
turistične infrastrukture, poleg tega pa so naju napotili tudi na 
RRA Zeleni kras. 

• Pomembno spodbudo in začetno pomoč pri prvih 
podjetniških korakih omogoča RRA Zeleni kras. 
Kakšna znanja in informacije ste tam pridobili, 
kakšna je vaša izkušnja sodelovanja?

V poplavi podatkov, zakonodaje in novih predpisov sva se 
najprej kar malo ustrašila. Nujno sva potrebovala nekoga, ki 
bi nama na enem mestu razložil potek celotnega procesa. Od 
zakonodaje, dovoljenj, davčnih obveznosti in ostalo. Po pomoč 
sva se obrnila na RRA, kjer so nama proces predstavili na zelo 
enostaven način. V tistem trenutku nama je bilo najbolj všeč to, 
da so nama iz vseh predpisov izluščili bistvo, kaj potrebujeva 
najprej, kam se morava obrniti, katera dovoljenja pridobiti, 
kakšen je časovni potek, na kaj morava biti pozorna. Bili so 
zelo odzivni in me še dodatno zalagali z informacijami. Če 
poenostavim, ko se nama je pojavil dvom oz. vprašanje, se nama 
ni bilo nikoli težko obrniti na njih. In vse to je bilo brezplačno, 
ker te storitve nudijo preko sodelovanja z Občino Pivka. 

• Kaj je na tej poti najtežje, kje so ovire?

Kot sem že omenila, je v zvezi s to dejavnostjo veliko podatkov in 
poleg vseh gradbenih del, je vsako tako iskanje pravih informacij 
zelo zamudno. Kot oviro vidim v tem, da so v določenih uradih 
specializirani samo za svoje področje. Ker pa je turizem zelo 
kompleksna zadeva, potrebuje tudi širše poznavanje. Tu dobra 
izhodišča in informacije nudi tudi Regijska destinacijska 
organizacija, ki deluje znotraj prej omenjene RRA Zeleni kras.

• Vidite na področju turizma, kljub precej številčni 
ponudbi prenočišč na našem območju, potrebo in 
potencial?

V lanskem letu smo obratovali samo dva meseca. Če potegnem 
črto, kaj je bilo našim gostom najbolj všeč? Najprej narava, 
tišina, zrak, črički, zelenje, pogled na hribe, paradižniki z 
vrta, marmelada iz domače shrambe in predvsem osebni stik. 
V našem okolju je veliko potenciala. To, da gostje ostanejo za 
10 dni v naših krajih ali da tudi podaljšajo svoje bivanje, je 
podatek, ki pove, da pa je vendarle vredno ostati tu. Veliko jih 
je »zbežalo« z morja, češ da je tam prevelika gneča. Potrebujejo 
mir, izkušnjo z domačini. Predvsem gostje AirBNB ločujejo, ali 
pridejo k tebi, v tvojo hišo in ali nudiš zgolj apartma. Gre za 
izkušnjo domačnosti, kar najbolj cenijo. 
Kje vidim potrebo? V boljši prometni ureditvi, predvsem z 
označevalnimi in promocijskimi tablami. Sedaj bo po novem 
STO pridobil več sredstev preko promocijske takse, mogoče se bo 
kaj izboljšalo na tem področju.   

• Kaj je vaša glavna prednost ali posebnost, ki vas 
dela drugačne od drugih in privablja goste?

Potrudiva se, da se gostje počutijo kot doma. Ko pride družina, 
katerih malček praznuje, mi ni težko ponuditi jim majhno 
tortico. Mož tudi uživa v številnih pogovorih z zares zanimivimi 

Foto: A
ndreja G

rah
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Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 
šolsko/študijsko leto 2018/2019

Razpisni rok
30.9.2019 oziroma do porabe sredstev

Kontaktna oseba
05/721 22 32, tadeja@rra-zk.si

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno 
z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v 

nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

Razpisni rok
31.5.2019 oziroma do porabe sredstev

Kontaktna oseba
(01) 836-19-53, info@regionalni sklad.si

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju 
Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem 
nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, 

stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

tujci, ki nas obiskujejo in tudi to prispeva k občutku, ki ga želiva 
zbujati. Novodobni turist se vedno bolj počuti kot gost, ki želi 
biti dejavno vključen v individualno doživetje. Že to, da se 
lahko sprehodi po mojem vrtu in si utrga paradižnik ali dva, 
marsikomu pomeni povsem drugačen način življenja, ki ga 
sami v svojem vsakdanu ne doživljajo. Zanimivo, kako so stvari, 
ki nam predstavljajo nekaj samoumevnega, posebna izkušnja 
za toliko ljudi. 
Glede na odziv najinih gostov, cenijo tudi čistočo, zelo 
navdušeno pa reagirajo tudi na številna mala presenečenja, ki 
jih pripravimo za vsakega posebej. Lahko je to mala igračka, ki jo 
otrok najde v zaboju z igračami, lahko gre za sveže nabrane slive, 
ki so slučajno popadale z dreves. Predvsem pa je pomembno, da 
prepoznaš, kateri gostje to dojemajo kot dobrodošlico in kateri 
kot vsiljivost. Moraš imeti čut za ljudi, nekateri so bolj zadržani, 
nekateri pa tudi dolgo v noč klepetajo in želijo izvedeti čimveč 
o naših krajih. 

• Kakšni so vaši načrti, kar se vaše dejavnosti tiče?

Kot sem že omenila, letos načrtujeva ureditev še enega 
apartmaja, v katerem sva sicer že začela z deli. Tudi letos 
računava na pomoč Občine Pivka in zagotovo se bova tudi 
tokrat obrnila na RRA, ki nama je že lani pomagala pri pripravi 
vloge, zahtevku in vsem ostalem, kar pride zraven. Že lani sva 
v borih dveh mesecih imela 96 nočitev, letos si želiva, da bi 
to številko vsaj potrojila, pa tudi sezono bova skušala v celoti 
izkoristiti. 

• Nasvet drugim, ki imajo željo ali razmišljajo o 
nečem, kar bi radi imeli, ustvarili…

Pomembno se mi zdi, da se najprej uredi vse pravno-formalne 
zadeve. Veliko je inšpekcij, veliko je zahtev, trg pa je vedno bolj 
pod nadzorom. Ne moreš si privoščiti napak in tu se splača 
poiskati pomoč nekoga, ki se nenehno seznanja z novostmi na 
tem področju. RRA je zagotovo pravi naslov za to. Sicer pa, po 
mojem mnenju je zelo dobro, da se povezujemo vsi ponudniki 
na tem območju. Napačno je, ker se velikokrat prepoznamo kot 
konkurenti. Tudi RDO ponuja priložnosti za to: pod znamko 
Zeleni kras so oblikovali marsikatero ponudbo, ki jo sama rada 
ponudim tudi najinim gostom, saj jim nudi še eno priložnost 
več, da podaljšajo svoje bivanje. Vsekakor pa velja, da je za 
uspeh potrebna vztrajnost in delovanje na dolgi rok. Ko enkrat 
dodobra zajadraš v ta posel, pa postaja tudi vedno lažje.

DKH

AKTUALNI RAZPISI
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Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za podjetja za nove naložbe v učinkovito 
rabo in obnovljive vire energije

Razpisni rok
do porabe sredstev
Kontaktna oseba

01 241 48 20

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne 
energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Nova naložba je naložba 
v izvedbo enega ali več v razpisu navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne 
spodbude po tem javnem pozivu. Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR. Rok za porabo kredita je 2 leti od 

dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude.

MIKROKREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Razpisni rok
19.12.2019

Kontaktna oseba
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si ali ziva@rra-zk.si

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 84/2018 ter na svoji spletni strani objavil Javni razpis P7 - Mikrokrediti 
2019.

SID banka - dolžniško financiranje

Razpisni rok
do porabe sredstev
Kontaktna oseba

SID banka ali ziva@rra-zk.si

SID banka je objavila programe neposrednega financiranje za mala in srednje velika podjetja.

Aktualni so tudi razpisi na področju kmetijstva: za naložbe v kmetijska gospodarstva, za predelavo, trženje oz. 
razvoj kmetijskih proizvodov in drugi.

Več na http://www.rra-zk.si/

Občina Pivka v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o. ponuja svojim občanom vrsto podpornih storitev 
za pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni, da se na RRA obrnete za:

• brezplačno svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi 
poslovanja, iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno;

• pripravo poslovnih načrtov in/ali vlog na nacionalne javne razpise, pri čemer Občina Pivka 
subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.

Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na
RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.

e-mail: info@rra-zk.si
telefon: 05 721 22 48 ali 05 721 22 33
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Predstavitev obrti  
PAPIRNICA SPONKCA PIVKA

V naši rubriki, namenjeni predstavitvi domačih obrtnikov, 
podjetnikov, predstavljamo vsem dobro znano papirnico 
Sponkca. Pogovarjali smo se z lastnikom »sponkce« Petrom 
Ženkom.

Peter, tvoje »Sponkce« najbrž ni potrebno nikomur 
posebej predstavljati,  že kar nekaj časa je na tem 
mestu v središču Pivke ta papirnica, povej nam pa 
nekaj več o vaših začetkih, zgodovini.

Papirnica je Pivki že od leta 1962, takrat je bilo to pod podjetjem 
Primorski tisk. Kasneje je v njej delala tudi moja mama. Leta 
1989 se je podala na samostojno poslovno pot in papirnico 
poimenovala Lipov list. Od prvega dne sem tudi jaz pomagal 
za pultom. Samostojno sem začel v papirnici delati (sicer samo 
ob sobotah in počitnicah) že v petem razredu. Že takrat sem 
vedel, da bo to tudi moja služba. Vpisal sem se na trgovsko 
šolo, kasneje pa še na poslovodsko. Od leta 2005, ko se je mama 
upokojila, natančneje od 1. avgusta 2005, pa slišimo na ime 
papirnica Sponkca. Osem let smo poslovali samostojno, nato pa 
smo leta 2013 sklenili franšizno pogodbo s podjetjem Biro center 
d.o.o. iz Ljubljane, a ime Sponkca še vedno ostaja. 

Kaj nam lahko poveš o vaši ponudbi, kam vse 
prodajate izdelke ?

Ponudba je v naši papirnici zelo pestra - imamo vse za Vašega 
šolarja - delovne zvezke, vse šolske potrebščine, velik izbor 
zvezkov, likovnih pripomočkov, pisal in še in še... 
Največji poudarek je na blagovni znamki Stabilo, katere 
zastopnik je podjetje Biro center d.o.o., zato je tukaj izbira 
res izjemna. Seveda pa oskrbujemo veliko večino lokalnih 
podjetij, pisarn, šol... Tudi zanje imamo pestro izbiro drobnega 
pisarniškega materiala, ovojnic, kartuš, tiskalnikov, vse kar 
pisarna potrebuje. Vse naročeno strankam lahko tudi dostavimo. 

Imate poleg teh klasičnih asortimanov tudi kakšno 
dodatno ponudbo za stranke ?

Pri nas nudimo tudi storitve fotokopiranja in tiskanja, 
plastificiranja ter seveda spiralne vezave. Za dodatno ponudbo 
pa imamo tudi revije in dnevne časopise.

Ker je papirnica v centru Pivke, odprta pa več ali manj skozi 
ves dan, je prišlo v navado, da se pri nas vedno prodajajo razne 
vstopnice, zbiramo zamaške, ali pa služimo kot info točka.

Kdo vse prihaja k tebi kakšnih strank imate največ, 
kakšnih morda malo manj ?

Struktura strank je zelo pestra, od prvošolčkov pa do starih 
mam in nonotov, tako da izpostavljati, katerih je več, bi bilo 
krivično... (bi bilo pa fino, če bi bilo več dam med 30-im in 40-
im letom - to sem rekel potiho, haha) 

No, morda v želji in s ciljem, da dobiš tudi več 
takšnih strank, povejva še urnik in kontakte, kje se 
vas da poiskati, poklicati.

Odprto imamo vsak dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 
17.00 uro, v soboto pa od 7.30 do 12.00.

Tel:  05 75 70 300
Fax: 05 75 70 301

www.biro-center.si
FB: www.facebook.com/Biro-Center

mail:
papirnica.sponkca@siol.net

peter.zenko@biro-center.si

No, da boste tudi vi, dragi bralci, našo Sponkco spoznali še 
pobliže, so za bralce Pivškega Lista pripravili nagradno igro 

z bogatimi nagradami.

Sodelujete lahko tako, da pošljete pravilen odgovor na 
nagradno vprašanje, ki je:

»Kako je ime lastniku papirnice 
Sponkca?«

Vprašanje gotovo ni pretežko, potegujete se pa za bogate 
nagrade, in sicer:

1. nagrada: Šolski nahrbtnik v vrednosti 50€
2. nagrada: Bon v vrednosti 10€
3. nagrada: Fotokopiranje v vrednosti 5€

Odgovore na vprašanje nam pošljite na 
pivski.list@pivka.si.

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence.

Za prevzem oziroma koriščenje nagrade vas vljudno prosimo, da izrežete 
kupon z objavo imen nagrajencev iz Pivškega lista, ter se s kuponom 
in osebnim dokumentom oglasite v »Sponkci«,  ali jih pokličete glede 
koriščenja nagrade.

Silvo Čelhar

NAGRADNA IGRA
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PIVŠKE OŠTARIJE - gostilna s prenočišči Špelca
Za tokratno številko Pivškega lista 
in predstavitev Pivške oštarije, 
smo se napotili v Gornjo Košano k 
»Poldetovim«, tako se namreč po domače 
reče hiši, v kateri domuje »Gostilna s 
prenočišči Špelca«. Pogovarjali smo se 
z Borutom Dolganom, lastnikom, ki je 
gostilno prevzel pred kratkim, 1.1.2019 
od svojih staršev, Iztoka in Špele.

Borut, povejte, od kdaj imate že pri 
vas gostilno, kako daleč nazaj sega ta 
tradicija ?
Pr Poldetovih smo imeli gostilno že 
davnega leta 1891, ko je Jože Dolgan, 
moj pra-pra ded zgradil hišo in imel v 
njej gostilno.

Dragi bralci Pivškega lista, če bi tudi vi radi preizkusili 
dobrote, ki jih ponujajo v gostilni Špelca v Gornji Košani, 

imate sedaj priložnost, da se potegujete za eno izmed 
privlačnih nagrad, in sicer:

Prva nagrada: 2x nedeljsko kosilo
Druga nagrada: 2x domači njoki z golažem
Tretja nagrada: 2x dnevna sladica

Nagradno vprašanje pa se glasi:

»Katerega leta so prvič pri gostilni 
Špelca odprli tudi prenočišča?«

Odgovore na vprašanje nam pošljite po elektronski pošti na 
naslov: pivski.list@pivka.si 
oziroma po navadni pošti na naslov: Občina Pivka – za 
Pivški list, Kolodvorska 5, 6257 Pivka

NAGRAJENCI JANUARSKEGA NAGRADNEGA 
VPRAŠANJA → GOSTILNA PRI MARTI

1. NAGRADA (2 X NEDELJSKO KOSILO) 
Anja Urbančič
2. NAGRADA (2 X MALICA) 
Milka Biščak
3. NAGRADA (MALICA) 
Klavdijo Zadel

Nagrajence vabimo v Gostilno Pri Marti, kjer boste z odrezkom te 
objave deležni svojih nagrad.
Čestitamo!

POMEMBNO OBVESTILO NAGRAJENCEM
Za prevzem oziroma koriščenje nagrad v okviru te rubrike 
vas vljudno prosimo, da nagrajenci izrežete spodnji kupon 

ter se s kuponom in osebnim dokumentom oglasite v 
lokalu, v katerem ste prejeli nagrado. 

Izredno dolga tradicija torej.
Ali je potemtakem gostilna doma prehajala iz roda v rod?
Res je, tradicija je res spoštljivo dolga in tako je, kot ste dejali.
Vsak rod, ki je imel gostilno, je le tej nekaj dodal, nekaj uredil, 
nadgradil, povečal. S prenočišči, denimo, sta pričela moja starša 
Iztok in Špela leta 1999 in na razpolago imamo štiri sobe za 
nočitev.

Čeprav ste pred kratkim gostilno prevzeli nase, pa vsega 
dela le ne opravi en sam človek, kajne ?
Seveda ne, tukaj nas je kar nekaj vključenih. Mama Špela, po 
kateri se gostilna tudi imenuje je duša in srce te gostilne, ter še 
vedno glavna kuharica gostilne. V kuhinji ji pomaga moja žena 
Adelina, ki počasi prevzema njeno vlogo. Da pa imamo vedno 
sveže meso in domače mesnine, pa poskrbi ate Iztok.

Kaj bi pri vaši ponudbi gostom še posebej radi poudarili, 
kakšno hrano si lahko privoščijo ?
Gostom ponujamo domačo hrano (domači njoki z golažem 
oz. z jurčki v sezoni, mineštre, obare, krače, pečenke, domačim 
pohanim piščancem, pečenicami...) Naša prednost je ta, da 
doma pridelamo večino zelenjave in mesa, saj imamo kmetijo. 
Predvsem ob vikendih v času kosila imamo veliko gostov iz Trsta 
in okolice ter na naše veliko veselje tudi domačine. Kuhamo 
tisto, kar so kuhale že prej naše none, stare mame… to je recept 
naše gostilne. 

Koliko prostora za goste pa imate na voljo ?
Imamo jedilnico za 30 oseb, pokrito teraso za 20 oseb, bar, ki 
sprejme 20 oseb, ter poleti zelo priljubljen letni vrt za 18 oseb. 
Sprejemamo zaključene družbe za raznorazne dogodke. 

Mogoče bi povedala še, kdaj je pri vas odprto in kje lahko 
gostje o vas poiščejo kakšen podatek, kontakt.
Odprto imamo od srede do nedelje od 11. do 23. ure, rezervacije 
so zaradi zasedenosti zelo zaželjene. Pobrskate o nas lahko na 
www.gostilna-spelca.si ali nas pokličete na telefonsko številko 
05 753 04 13, oziroma nam pošljete elektronsko sporočilo na:
info@gostilna-spelca.si
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OBČINA PIVKA 
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

SOBOTA, 6. OKTOBER 2018 
 

Ura Lokacija 

8.00 - 8.45 DOLNJA KOŠANA – pri osnovni šoli 

9.15 - 10.00 ŠMIHEL PRI PIVKI – pri cerkvi 

10.30 - 11.30 PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici  

12.00 - 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku 

13.00 - 13.45 PARJE – pri cerkvi 

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE: 

 
 

 
PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Postojna; Jeršice 3, 6230 Postojna  

T: 05 720 49 62; E: oc.postojna@publikus.si 
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OBČINA PIVKA
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

SOBOTA, 6. APRIL 2019
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O KOZMETIČNIH IZDELKIH

Kozmetični izdelki in izdelki za osebno higieno velikokrat 
vsebujejo sestavine, ki so nevarne za okolje. Izdelki, kot so lak 
za nohte, barva za lase, razni  antiperspiranti in celo šminke, 
vsebujejo sintetične barve in so narejeni iz voskov na osnovi 
nafte, ki škodijo zdravju. Vseh izdelkov ne moremo izpustiti 
iz vsakdanje rabe, pomembno pa je, da se zavedamo, da se 
pri njihovi proizvodnji uporabljajo kemikalije, ki so okolju 
škodljive, in ko je le mogoče, poiščemo okolju ter zdravju 
prijaznejšo alternativo.

1) KUPUJTE MANJ IN USTREZNO LOČUJTE
• Pred vsakim nakupom se vprašajte, ali izdelek zares 
potrebujete.
• Izdelke pravilno shranjujte (stran od sončne svetlobe, naj 
bodo pokrovčki zatesnjeni ipd.).
• Prazne embalaže in izdelke oddajte v okviru akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov.

2) IZDELAJTE SVOJO KOZMETIKO
Namesto uporabe antiperspiranta poskusite z izdelavo 
naravnega dezodoranta. Za izdelavo potrebujete le 4 
sestavine: 20 g sode bikarbone, 20 g koruznega škroba, 30 
g kokosovega olja (v trdnem stanju) in kapljico ali dve bio 
eteričnega olja (ki se ga lahko uporablja tudi na koži). Najprej 
združite suhe sestavine, sodo bikarbono in koruzni škrob, ter 
dodajte kokosovo olje ter dobro premešajte, na koncu dodajte 
še bio eterično olje, premešajte in shranite v embalažo, ki ste jo 
ponovno uporabili, na primer od porabljene kreme.

3) KUPUJTE ALTERNATIVNO
Danes je mogoče kupiti tudi organsko kozmetiko, proizvedeno 
po načelih pravične trgovine, ki je biološko razgradljiva. 
Preglejte ponudbo na spletu ali v trgovini povprašajte po 
izdelkih, ki so opremljeni s simboli pravične trgovine, 
netestirano na živalih ipd …

4) NEKAJ MEDNARODNIH SIMBOLOV, 
NA KATERE BODITE POZORNI PRI 
NAKUPOVANJU KOZMETIKE

SOIL ASSOCIATION - Označuje 
izdelke, ki imajo najmanj 95 
odstotkov naravno pridelanih 
sestavin, so pridobljeni in 
proizvedeni z uporabo trajnostnih, 
ekološko pridelanih sestavin in 
niso preizkušeni na živalih. So brez 
surovih kemikalij, nanodelcev, parabenov, sintetičnih barvil 
in umetnih dišav.

LEAPING BUNNY – Simbol 
jamči, da kozmetika ni bila 
testirana na živalih.

 

VEGAN SOCIETY – Simbol 
jamči, da med sestavinami, kot 
tudi med samo proizvodnjo, ni 
živalskih ekstraktov ali živalskih 
stranskih proizvodov in da izdelek ni bil testiran na živalih.

FAIRTRADE – Označuje izdelke, pri katerih 
so bile sestavine kupljene po pravičnih cenah 
in proizvedene v delovnih razmerah, primernih 
človeku.
 
ECOCERT ORGANIC COSMETICS – Označuje izdelke, pri 
katerih je najmanj 95 odstotkov vseh sestavin rastlinskih in 
najmanj 10 odstotkov vseh sestavin iz ekološkega kmetovanja.
ECOCERT NATURAL COSMETICS – Označuje izdelke, 
pri katerih je najmanj 50 odstotkov vseh 
sestavin rastlinskih in najmanj 5 odstotkov 
vseh sestavin iz ekološkega kmetovanja.

NARAVNA KOZMETIKA – Skladno z zahtevami standarda 
vsebujejo certificirani naravni kozmetični izdelki najmanj 95 
odstotkov naravnih sestavin, pri čemer lahko proizvajalec 
kozmetičnih proizvodov dodatno 
uporabi do največ 5 odstotkov 
sintetičnih sestavin, katerih nabor je 
omejen in predpisan s standardom. 
Delež naravnih sestavin iz certificirane 
ekološke pridelave ni določen, je pa 
zaželeno, da proizvajalci v proizvodnjo 
vključijo čim več teh sestavin.

EKOLOŠKA KOZMETIKA – Skladno z zahtevami standarda 
vsebujejo certificirani ekološki kozmetični izdelki najmanj 
95 odstotkov naravnih sestavin, od katerih mora najmanj 
95 odstotkov sestavin kmetijskega 
porekla izhajati iz certificirane ekološke 
pridelave in največ 5 odstotkov sestavin 
sintetičnega izvora, katerih nabor je 
omejen in predpisan s standardom. 
Prav tako je s standardom določen tudi 
minimalni delež ekoloških sestavin v 
končnem kozmetičnem proizvodu.

Publikus 
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NASVETI ZA VARNO VOŽNJO TRAKTORJEV V PROMETU

Bližajo se toplejši dnevi, pomladni letni čas se približuje, s 
tem pa se pričnejo tudi prva opravila na vrtovih, gozdovih in 
poljih. V cestnem prometu se v tem letnem času znatno poveča 
udeležba delovnih strojev, traktorjev in motokultivatorjev, kar 
v določeni meri pri drugih udeležencih v cestnem prometu 
pomeni, da morajo svoja predvidevanja, način in hitrost 
vožnje prilagoditi tem, bistveno počasnejšim vozilom. 

Policisti pri svojem delu opažamo,  da prav v tem začetnem 
obdobju lastniki traktorjev, motokultivatorjev ter delovnih 
strojev svojih strojev ne pripravijo-opremijo tako, da so 
primerni za udeležbo v cestnem prometu. Vsako leto policisti 
obravnavamo več prometnih nesreč in dogodkov z najhujšo 
posledico, kateri je botrovala slaba priprava vozila za delo ter 
največkrat precenjevanje vozniških sposobnosti. 

Poudariti velja, da morajo osebe za vožnjo traktorja imeti 
veljavno vozniško dovoljenje “F” kategorije, ne smejo voziti 
traktorja v cestnem prometu, če so pod vplivom alkohola ali 
drugih psihoaktivnih snovi (mamil, zdravil) ter med vožnjo 
ne uporabljajo mobilnega telefona. Traktor mora imeti 
vgrajen homologiran varnostni lok ali varnostno kabino tudi 
za vožnjo zunaj cestnega prometa za opravljanje kmetijskih 
ali gozdarskih del! Za vožnjo v cestnem prometu morajo 
biti na traktorju nameščena vzvratna ogledala, tabla za 
označevanje počasnih vozil (trikotnik) in podložne zagozde. 
Spredaj in zadaj mora traktor imeti nameščene in delujoče 
luči za osvetljevanje vozila, zavorne luči, luči za osvetljevanje 
registrske tablice, smernike in odsevnike. Luči in odsevniki 
med vožnjo ne smejo biti zakriti ali umazani, obvezno mora 
traktor imeti nameščeno rumeno utripajočo luč, kadar 
ima priklopljen priklopnik, ki presega širino traktorja.  Na 
traktorskih priklopnikih mora imeti nameščeno delovno in 
parkirno zavoro. Pomemben segment varne vožnje traktorja 
je tovor, mora biti naložen tako, da ne predstavlja nevarnosti 
ali ovire za druge udeležence v cestnem prometu, ne povzroča 
škode na cesti ali objektih in ne onesnažuje okolja, ne 
zmanjšuje stabilnosti vozila, ne povzroča več hrupa, kot je 
dovoljeno, ne zmanjšuje preglednosti vozniku, ne zakriva 
drugih naprav vozila, registrskih tablic in drugih predpisanih 
označb ter ne pada s traktorja, traktorskega priklopnika ali 
traktorskega priključka.

Vožnja drugih oseb na traktorju je dovoljena le, če sopotnik sedi 
na vgrajenem sedežu za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem 
dovoljenju. Otrok, mlajši od 1,5 leta, se na traktorju ne sme 
prevažati. Na prikolici se lahko prevaža največ pet oseb, če 
je takšen prevoz potreben zaradi nakladanja ali razkladanja 
tovora. Te osebe ne smejo biti pod vplivom alkohola, ne smejo 
stati, ne smejo sedeti na nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na
tovoru, ki sega preko stranic. Prav tako je na traktorskih 
priključkih (t.j. traktorski plato, plug, obračalnik,…) 
prepovedano prevažati osebe. Voznikom traktorjev, 
motokultivatorjev in delovnih strojev svetujemo, da vozijo s 
primerno hitrostjo glede na cesto, zemljišče ali teren. Vozijo 
naj na takšnih površinah, kjer ne pride do zdrsa ali prevračanja, 
po voziščih naj vozijo ter jih prečkajo na označenih delih. 
Obenem poudarjamo, da nadzor policija lahko izvaja tudi 
zunaj cestnega prometa (v gozdu, na poljih,…).

Policisti smo večkrat priča onesnaženju cestišča z blatom 
in zemljo. Voznikom traktorjev in drugih strojev zato 
svetujemo, da preden se z delovnim strojem vključijo 
v cestni promet, pnevmatike očistijo blata, zemlje in 
podobnih snovi in šele s tako očiščenim vozilom zapeljejo 
na javno cesto. 

Na cesti policisti pogosto opazimo voznika traktorja, ki vozi 
na čelu kolone, za njim pa je več vozil, ki ga zaradi prometne 
situacije ne morejo prehiteti. Pri voznikih zadaj to povzroča 
nestrpnost in lahko pripelje do nevarne situacije! 
Zato ni odveč opozorilo, da se mora voznik vozila, ki vozi na 
čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in 
od hitrosti prometnega toka vozil, če ga kolona ne more varno 
prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in 
pustiti kolono vozil mimo.

Policisti policijske postaje Postojna bomo nad vozniki 
traktorjev, motokultivatorjev ter delovnih strojev izvajali 
občasne nadzore, vse z namenom zagotoviti varno udeležbo 
v cestnem prometu. Obenem si želimo, da bi naše nasvete 
upoštevali in se tako izognili nesrečam, ter se po opravljenem 
delu v gozdu ali na polju srečno vrnili domov k svojim 
bližnjim!

Urban Troha,  
vodja policijskega okoliša na PP Postojna

Nepravilno opremljen traktor brez:
• varnostne kabine ali loka,

• nameščenih vzvratnih ogledal,
• nameščenih in delujočih luči spredaj in zadaj,

• delujočih zavor na traktorju in priklopniku,
• napolnjenih pnevmatik.

Nepravilen prevoz oseb:
• na traktorju se lahko prevaža le toliko oseb, kolikor je sedežev,

• na traktorskih priključkih je prepovedano
• prevažanje oseb
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NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI NABAVI
 TOPLOTNIH ČRPALK

Nepravilno naložen tovor:
• predstavlja nevarnost za druge udeležence v cestnem prometu,

• zmanjšuje stabilnost vozila in priklopnika,
• zmanjšuje preglednost vozniku,

• zakriva luči, vzvratna ogledala, registrsketablice,
• pada s traktorskega priklopnika in onesnažuje okolje.

Pravilna namestitev vzvratnih ogledal:
Pravilna namestitev in uporaba vzvratnih ogledal ter opazovanje 

prometa za seboj preprečuje nastanek prometnih nesreč z 
najhujšimi posledicami.

Bojan Žolger, komandir
višji policijski inšpektor III

V zadnjih letih se kot vir ogrevanja pogosto pojavlja toplotna 
črpalka (TČ).  K temu je precej pripomoglo prepričanje, da 
je za ogrevanje, čeprav je to radiatorsko, lahko primerna 
tudi toplotna črpalka. Ampak tu moramo najprej poudariti 
nesporno ugotovitev, in sicer: Uporaba toplotne črpalke 
je najprimernejša pri energetsko varčnih objektih (dobro 
izoliranih hišah) in nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja 
(talno, stensko gretje). Žal pa nimamo vsi energetsko varčnih 
stanovanjskih stavb in nizkotemperaturnega ogrevanja. 
Vseeno pa lahko s toplotno črpalko ogrevamo tudi »energetsko 
bolj potratno stavbo«, vendar mora biti le-ta pravilno 
dimenzionirana, v skladu s toplotnimi karakteristikami hiše 
in ogrevalnega sistema. Ob tem pa ne smemo prezreti še nekaj 
dejstev, ki se pojavljajo v takšnih situacijah. Ko pri neizolirani 
ali minimalno izolirani hiši kotel na polena ali Elko zamenjamo 
s toplotno črpalko – običajno še polovične zmogljivosti, kot je 
bil kotel – se ta zamenjava prepogosto izkaže kot neustrezna. 

Poglejmo, zakaj ?  
Najpogosteje se na našem tržišču vgrajujejo toplotne črpalke 
zrak/voda (nizka cena, enostavna in hitra montaža), vendar so 
te toplotne črpalke, gledano energetsko glede grelnega števila, 
najslabše v  primerjavi z ostalimi izvedbami (zemlja/voda, 
voda/voda). Vendar bi se prav zaradi najpogostejše vgradnje 
posvetili prav tem izvedbam toplotnih črpalk.

Grelno število - GŠ (COP) pove, koliko toplotne energije 
dobimo pri porabi 1kWh električne energije, ki služi za pogon 
črpalke. GŠ (COP) = 4 pomeni 4 kWh toplotne energije  - 
torej 3 kWh pridobimo iz okolice – medija (zrak, voda, 
zemlja). Po veljavnem standardu (EN 14511) se za TČ zrak/
voda ta podatek navaja pri +2°C zunanjega zraka in 35°C vode 
(talno ogrevanje). 

Namesto tega pa večina ponudnikov TČ črpalk navaja zgolj 
podatke pri zunanji temperaturi zraka +7°C (kar predpisi tudi 
dovoljujejo) in jasno da so GŠ višja.
Seveda pa nas zanima, kako in ali se bomo greli pri zunanji 
temperaturi npr.:  - 10°C, -15°C zraka, hkrati pa ker imamo 
radiatorsko ogrevanje, kjer je potrebna temperatura ogrevalne 
vode 6° - 70°C. Odgovor je: bistveno slabše, saj z večanjem 
razlike temperatur GŠ pada in imamo takrat GŠ večinoma 
pod 2. 

Realno merilo učinkovitosti pa je SPF (letno grelno število), 
ki pokaže realno sliko o učinkovitosti toplotne črpalke skozi 
daljše obdobje. Učinkoviti sistemi ogrevanja s TČ naj bi imeli 
SPF višji od 2,5-3.

To pa še ni vse, s padanjem zunanje temperature toplotni 
črpalki pada tudi moč in črpalka, ki nam daje pri +2°C 
zunanje temperature moč npr. 10kW, nam pri - 13°C zunanje 
temperature in 60°C ogrevalne vode daje samo še pribl. 
7,5kW. Takrat ko imamo najnižje zunanje temperature, 
pa rabimo največ toplote !? Hkrati se nam na zunanji enoti 
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(uparjalniku) nabere led in TČ se začne odtaljevati, za to pa 
porablja proizvedeno toploto – takrat za nekaj časa ne greje 
in to zopet ravno takrat, ko je zunaj najbolj hladno! In takrat 
nepravilno dimenzionirana toplotna črpalka ne more več 
zadostiti potrebam po toploti.

O moči TČ pri tej temperaturi se moramo pogovarjati, ko 
se odločamo o nabavi TČ, to je posebno pomembno takrat, 
ko je TČ edini vir ogrevanja. Tu je dobro vedeti, ali imajo 
nekatere TČ dodatne elektro grelnike, ali možnost vgradnje 
le-teh. Ti pri takšnih mejnih razmerah mnogo pripomorejo k 
zadostnem ogrevanju. V določenih situacijah je priporočljiva 
vgradnja hranilnika toplote.

Res pa je, da imajo nekateri proizvajalci na tržišču že proizvode, 
kjer moč črpalke do - 15°C zunanje temperature praktično 
ne pada (oz. le minimalno), pa tudi nekatere sodobne TČ 
dosegajo temperaturo ogrevanja že do 65°C . Vendar pa so na 
slovenskem tržišču ti proizvajalci v manjšini.

Za določitev moči TČ je edina prava pot izračun toplotnih 
izgub objekta in določitev potrebne moči ogrevalne naprave. 
To naj opravi strokovnjak/projektant. V praksi pa to največkrat 
»določijo« izvajalci - monterji, ali pa prodajalci TČ. S takšnimi 
priročnimi programi (ki jih dobite tudi na internetu), 
določimo le   orientacijske potrebne moči TČ. 

Seveda pa tudi energetsko »potratne« objekte lahko ogrevamo 
s toplotnimi črpalkami ob hkratni izvedbi nekaterih ukrepov.
V kolikor imamo radiatorsko ogrevanje, nam dovolj toplote 
(dovolj visoko temperaturo ogrevalnega medija) omogoča le 
visokotemperaturna TČ. Te pa so energetsko manj učinkovite 
od nizkotemperaturnih, pa tudi investicija je višja.

Temu se lahko izognemo tudi s sledečimi ukrepi:
- povečamo moč (ogrevalno površino) radiatorjev. To običajno 
izvedemo v dnevnih prostorih, v kolikor že niso dovolj veliki 
zaradi že predimenzioniranega sistema – kar je zelo pogosta 
praksa (dovolj toplote dosegamo že pri temp. ogrevalne vode 
npr. 60°C),
- izoliramo ovoj stavbe in s tem zmanjšamo toplotne izgube, 
katere lahko potem nadomestimo že s temp. ogrevalne vode 
55°- 60°C,

- izberemo bivalentno delovanje - TČ ogreva do določene 
zunanje temperature, pod to temp. pa se vklopi drugi vir 
ogrevanja, električno, lahko druga kurilna naprava (običajno 
vaša obstoječa kurilna naprava). V kolikor TČ ne omogoča 
priklop dodatnega vira ogrevanja, (in s tem bivalentnega 
delovanja) izvedemo to z vgradnjo hranilnika tople vode. 
Moč TČ je lahko manjša od predpisane, saj konice potreb po 
toploti pokrivamo iz drugega vira.

Na kaj naj bomo še pozorni pri nakupu TČ

Na majhnem slovenskem trgu imamo ogromno ponudnikov, 
nekaj lokalnih proizvajalcev in pa trgovcev, ki so ob porastu 
prodaje TČ videli dober zaslužek. Ali vsi nudijo tudi asistenco 
(strokovno/kvalitetno montažno in servisno mrežo), ali imajo 
tudi tehnično znanje? Vprašajmo se, koliko časa so na trgu 
in ali bodo lahko obstali na trgu? Vse prevečkrat podjetja/
obrtniki propadejo - kupci pa ostanejo brez servisne in 
druge tehnične podpore!? Zato izberite podjetje in izvajalca z 
dolgoletno tradicijo in dobrimi referencami, ki ima ustrezno 
podporo s strani proizvajalca, kateri daje tudi garancijo na 
proizvod.

Na trgu je vse več ponudbe toplotnih črpalk v deljeni (split) 
izvedbi, kjer je del toplotne črpalke zunaj,  drugi del pa znotraj 
objekta. Povezava med obema sklopoma je hladilniška, 
polnjenje sistema pa izvede inštalater ob vgradnji. Takšno TČ 
mora biti vgrajena s strani monterja, usposobljenega za delo 
s hladilnimi plini (to zahteva tudi EKO sklad pri dodelitvi 
subvencije). Naprave v deljeni izvedbi z več kot 3 kg hladiva 
je potrebno registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za 
Okolje in jih vsaj enkrat letno ustrezno pregledati (opraviti 
preverjanje uhajanja plina) ter poročilo poslati na ARSO.

Verjamem, da bodo napotki pripomogli k pravilni odločitvi in 
ob hladni zimi ne bo težav.

Vsaka pravilno dimenzionirana, strokovno vgrajena 
in pravilno servisirana TČ dovolj segreje tudi ob 
najneugodnejših zimskih razmerah.

Lucjan Batista, energetski 
svetovalec mreže ENSVET

VASCOM TV bo predvidoma od 10. 
marca do 10. aprila 2019 izvršil

prehod na oddajanje v HD tehniki. 
V tem času lahko pride do krajših 

prekinitev in motenj 
na omenjenem programu. 

Gledalcem se zahvaljujemo za 
razumevanje.
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DELAVNICI V OKVIRU PROJEKTA ETNO PODJETNO  

Zavod za turizem Pivka se je v lanskem 
letu pridružil projektu Etno podjetno: 
stare obrti za nove podjetniške 
priložnosti, v okviru katerega si 
sodelujoči partnerji prizadevajo za 
obuditev in promocijo tradicionalnih 
obrti, ki so nekdaj močno zaznamovale 
življenje v regiji. Projekt avtohtono 
kulturno dediščino te vrste opredeljuje 
kot eno izmed dragocenih možnosti 
za nadgradnjo in razvoj sodobnega 
podjetništva ter v nadaljnjih korakih 
predvidi tudi njeno aktivno integracijo v 
lokalno turistično ponudbo. V izvedbo 
projekta so poleg Zavoda za turizem 
Pivka vključeni še Občina Postojna 
in Zavod Znanje kot predstavnika iz 
Postojne ter samostojna podjetnica 
Tamara Urbančič iz Ilirske Bistrice. 
Regionalni partnerji so v sodelovanju 
z RRA-jem Zeleni kras za zagon 
projekta uspešno kandidirali na razpisu 
LAS-a Med Snežnikom in Nanosom in 
pridobili sredstva iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.  

Na širšem območju Pivke skuša projekt 
v okviru iskanja novih priložnosti za 
razvoj podjetništva ponovno obuditi 
interes za dejavnost žganjekuhe, ki je 

MUZEJSKI VEČER O PODZEMNEM LETALIŠČU ŽELJAVA
V Parku vojaške zgodovine bo tudi 
letošnjo sezono muzejskih večerov 
zaznamovala serija odmevnih 
gostujočih predavanj in zanimivih 
pogovornih večerov, ki bodo z novih 
zornih kotov osvetljevali pomembne 
teme iz naše zgodovine. Kot enega 
prvih v nizu so v sodelovanju z 
Društvom prijateljev Parka vojaške 
zgodovine že v sredini februarja 
pripravili pogovorni dogodek s člani 
hrvaškega društva Željava LYBI team, 
v okviru katerega delujejo navdušenci 
nad nekdanjo podzemno letalsko bazo 
Željava skupaj z nekaterimi nekdanjimi 
piloti, mehaniki in drugimi zaposlenimi 
iz Željave pa tudi več strokovnjakov 
in vrhunskih poznavalcev vojaških 
podzemnih utrdbenih sistemov. Člani 
društva si prizadevajo za ohranjanje, 
predstavljanje in promocijo dediščine 
tega impozantnega infrastrukturnega 
kompleksa v bližini Bihaća na meji med 
Hrvaško in BiH, ki velja za največji in 
najdražji vojaški infrastrukturni projekt 
v nekdanji Jugoslaviji, okrog katerega so 

se spletli številni miti in legende. Povabljeni gostje so predstavili zgodbo nekdanje 
letalske baze vse od prvih idej za izgradnjo pa do njenega uničenja, poleg tega 
so nekdanji piloti in zaposleni iz Željave iz izkušenj iz prve roke zbranim opisali 
značilnosti življenja in dela v težkih ter zahtevnih pogojih v podzemni letalski bazi. 
Ob tej priložnosti so člani društva javnosti predstavili tudi doslej še neobjavljene 
fotografije in posnetke o letališču ter pogovorni večer zaokrožili še z odprtjem 
zanimive fotografske razstave o Željavi. Dogodek je tudi tokrat pritegnil veliko 
število zainteresiranih.

v preteklosti zaradi obilja sadja in brina na tem območju predstavljala dragocen 
dodaten vir zaslužka za lokalno prebivalstvo. Poleg tega skušajo projektne aktivnosti 
tiste, ki že kuhajo žganje za lastne potrebe, motivirati k legalizaciji in razširitvi 
njihove dejavnosti. S tem namenom sta bili januarja v Parku vojaške zgodovine 
organizirani dve delavnici na temo žganjekuhe. V prvi je Franc Jelušič, večkrat 
nagrajeni proizvajalec žganja s turistične kmetije Pri Filetu iz Slop, zbranim zaupal 
napotke za pripravo kakovostnega žganja in načine ter strategije za njegovo trženje 
in konkurenčnost na trgu; v drugi delavnici pa je Milena Štolfa s Kmetijsko-
gozdarskega zavoda Nova Gorica udeležencem predstavila vse potrebne postopke 
za legalizacijo in registracijo žganjekuhe. Obe delavnici sta zaradi zanimive vsebine 
pritegnili veliko število zainteresiranih.  

Park vojaške zgodovine
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ANALIZA BITKE NA SUTJESKI 
V Parku vojaške zgodovine so v začetku marca za vse 
ljubitelje vojaške zgodovine pripravili še en zanimiv muzejski 
večer. Udeleženci dogodka so imeli priložnost prisluhniti 
gostujočemu predavanju mag. Gregorja Jazbeca, v katerem je 
podrobno in z različnih vidikov analiziral potek, okoliščine ter 
zgodovinski kontekst bitke na Sutjeski. Znameniti spopad med 
obkoljenimi partizanskimi enotami na eni strani in Nemci ter 
njihovimi zavezniki na drugi je po koncu druge svetovne vojne 
v kolektivni zavesti prerastel v dogodek mitskih razsežnosti, ki 
so ga učenci spoznavali v šoli, še večje prepoznavnosti pa je bila 
bitka deležna po izidu jugoslovanskega filma Bitka na Sutjeski, 
ki je bil premierno predvajan leta 1973 ob tridesetletnici slavne 
bitke in velja za enega najambicioznejših filmskih podvigov 
nekdanje jugoslovanske kinematografije. Avtor predavanja 
mag. Jazbec se je kot vojaški psiholog in predavatelj vojaške 
psihologije na Centru vojaških šol Slovenske vojske v svoji 
analizi odmaknil od ustaljenih predstav o okoliščinah bitke in 
v zanimivem predavanju orisal geopolitične razmere, v katere 

je bila bitka umeščena, predstavil njene akterje s poudarkom 
na ključnih poveljnikih in sam potek bitke ter zaključil z 
analizo, zakaj se je bitka končala tako, kot se je. V okviru svoje 
analize je izpostavil tudi stiske vojakov na terenu, ki se morajo 
znati obvladati tudi v stanju najhujših psihičnih in fizičnih 
obremenitev in pogosto delovati preko meja svojih zmožnosti, 
ter potegnil vzporednice z današnjo situacijo.   

Park vojaške zgodovine

V Parku vojaške zgodovine so v začetku februarja v muzejsko 
postavitev umestili novo gostujočo razstavo Gorenjskega 
muzeja Incident hladne vojne na bohinjskem nebu, ki v 
zgodovinskem kontekstu hladne vojne opisuje enega 
prvih hujših incidentov pri nas. Razstava se osredotoča na 
predstavitev sestrelitve ameriškega transportnega letala nad 
Slovenijo leta 1946, s čimer je že v prvem letu po koncu druge 
svetovne vojne prišlo do resnih vojaških napetosti. 

Obiskovalci se ob ogledu seznanijo z zgodbo ameriškega 
transportnega letala Douglas C-47, ki je poleti 1946 brez 
dovoljenja letelo čez slovensko ozemlje v Italijo. V odgovor na 
nedovoljen polet je jugoslovansko lovsko letalo po večkratnih 
opozorilih brez povratnega odziva posadke sestrelilo ameriško 
letalo. Letalo je strmoglavilo v okolici Gorjuš, pri čemer je 
vseh pet članov posadke izgubilo življenje.  

Za razliko od ameriškega časopisja jugoslovanski časopisi 
o tem incidentu niso pisali, je pa dogodek močno pretresel 
domačine. Zanje so bili zelo dragoceni tudi deli letala, saj so 
bili iz materialov, ki jih doma niso imeli. Iz njih so izdelali 
razne kovinske izdelke, uporabne predmete in orodje.  

NA OGLED NOVA GOSTUJOČA RAZSTAVA 

SIMULATOR LETENJA Z LETALOM MiG-21 PO REDNEM SERVISU IN 
NADGRADNJI PONOVNO NA VOLJO ZA OBISKOVALCE  
Obiskovalci Parka vojaške zgodovine se lahko v okviru 
doživljajskih vsebin ponovno preizkusijo na simulatorju 
letenja z letalom MiG-21, ki je po rednem servisu in nadgradnji 
spet na voljo v izboljšani in še bolj atraktivni podobi. Zagnana 
ekipa podjetja AFormX je v okviru nadgradnje simulatorja 
za uporabnike pripravila več dopolnitev in simulacijo letenja 
posodobila s številnimi dodatnimi funkcijami ter novimi 
doživetji, ki bodo poskrbeli za še bolj pristno in nepozabno 
izkušnjo! Vsi, ki bi radi doživeli izkušnjo letenja z nadzvočno 
hitrostjo, lahko odslej pri simulaciji poleta izbirate med veliko 
novimi zanimivimi scenariji, preizkusite pa se lahko tudi v 
formacijskem letenju. Vabljeni! 
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Park vojaške zgodovine

NA OBISKU GOSTILI RUSKEGA VELEPOSLANIKA 

Park vojaške zgodovine je obiskala delegacija Veleposlaništva 
Ruske federacije v Republiki Sloveniji na čelu z ruskim 
veleposlanikom v Sloveniji Dokujem G. Zavgajevom in 

predstavniki Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani. 
Pomemben obisk sta sprejela župan Občine Pivka Robert 
Smrdelj in direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič, 
ki sta visokim predstavnikom predstavila muzejsko ponudbo 
z zbirkami in razstavami ter načrte in vizijo za nadaljnji razvoj 
Parka. Veleposlanik je izrazil še posebej veliko zanimanje 
za novo občasno razstavo Življenje za c(es)arja, posvečeno 
zgodbi vojnih ujetnikov carske Rusije v prvi svetovni vojni 
na slovenskem ozemlju. Razstava po besedah veleposlanika 
predstavlja pomemben doprinos k prizadevanjem za 
ohranjanje spomina na težko usodo in trpljenje več deset 
tisoč vojnih ujetnikov armade carske Rusije, ki kot delovna 
sila za svoje napore niso prejeli nobenega priznanja, zato je 
Parku vojaške zgodovine izrazil vse pohvale za prvo muzejsko 
obdelavo te velike zgodovinske teme. Beseda je tekla tudi o 
možnostih sodelovanja z Ruskim centrom znanosti in kulture 
in ruskim veleposlaništvom pri nadaljnjih projektih Parka. 

GOSTITELJI LETNEGA SREČANJA PIVŠKIH TURISTIČNIH 
DELAVCEV   
Zavod za turizem Pivka je kot krovna organizacija za 
spodbujanje razvoja turizma in celostne turistične ponudbe 
na Pivškem v začetku marca pripravil letno srečanje lokalnih 
turističnih delavcev. Na srečanje so bili povabljeni vsi, ki se 
tako ali drugače srečujejo s področjem turizma v naši občini 
– upravljalci nastanitvenih kapacitet, gostinci, ponudniki 
turističnih storitev, predstavniki Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera in občinske uprave. V Zavodu za turizem 
Pivka so želeli s pobudo za srečanje lokalnim ponudnikom 
omogočiti predstavitev njihove turistične ponudbe ostalim 
ponudnikom ter začeti konstruktiven dialog z izmenjavo 
izkušenj in predlogov, s čimer bi se vzpostavila osnova za 
vsa nadaljnja medsebojna povezovanja. Za turistični preboj 
kraja in posledično rast turističnega obiska so namreč poleg 
vlaganja v razvoj osrednjih turističnih točk ključni tudi vloga 
kakovostne spremljevalne turistične ponudbe, sodelovanje 
ponudnikov in čim bolj povezano predstavljanje ponudbe 
na turističnem tržišču. Izvedba srečanja tik pred začetkom 
turistične sezone je bila obenem tudi odlična priložnost za 
načrtovanje še ene uspešne sezone s še boljšo in celovitejšo 
turistično ponudbo Pivke. Vabilu na srečanje so se v velikem 

številu odzvali tako turistični delavci z večletno tradicijo 
delovanja v turističnem sektorju kakor tudi novi ponudniki 
lokalnih turističnih storitev. Direktor Zavoda za turizem 
Pivka mag. Janko Boštjančič se je zahvalil vsem ponudnikom 
za udeležbo na posvetu in izraženo pripravljenost za nadaljnje 
povezovanje. Za prijeten zaključek srečanja je s predstavitveno 
degustacijo nove kulinarične ponudbe poskrbela Polona 
Česnik Novak, za kar se ji ob tej priložnosti tudi zahvaljujejo.

• od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure  
• sobote, nedelje, prazniki, šolske počitnice 
od 10. do 16. ure

• od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure
• sobote, nedelje, prazniki od 10. do 18. ure 

Parka vojaške zgodovine 
IN MUZEJSKE TRGOVINE MAGAZIN 

Spomladanski urnik

Marec in april: 

Maj:
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Park vojaške zgodovine

Vabimo vas, da se nam ob 8. obletnici prihoda podmornice P-913 Zeta v 
Park vojaške zgodovine pridružite pri spoznavanju skrivnostnega življenja 

pod morsko gladino. Po razstavi in tudi v samo podmornico vas bodo 
popeljali podmorničarji iz Društva podmorničarjev Slovenije.

Za ogled notranjosti podmornice so obvezne rezervacije na 
031 775 002 ali na info@parkvojaskezgodovine.si.

Vstopnina se obračuna po veljavnem ceniku.

Z vami bodo: 
Janez Baš • Tomaž Bertoncelj • Ervin Bizjak • Vojko Gorup • Miha Hančič

Matjaž Jerman • Stanislav Jakše • Rudolf Kocjančič • Aleš Kozmelj
Ljuboslav Oman • Milovan Lutman • Joško Martelanc

sobota, 13. 4., in nedelja, 14. 4. 2019, od 9.00 do 18.00 
V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE

VIKEND
PODMORNIČARSKI 

Ab
ak

os

SPOMLADANSKI POHOD
PO KROŽNI POTI

VOJAŠKE ZGODOVINE

TrAjANje POHODA: 4-5 h
Dolžina krožne poti: 14,5 km
PrIjAvNINA: 5 EUR

12. maj 2019
pričetek: med 8.00 in 9.00 iz Parka vojaške zgodovine

Več na www.parkvojaskezgodovine.si.

V primeru slabega Vremena pohod odpade.

INFORMACIJE IN

REZERVACIJE:
 

Park vojaške zgodovine

Kolodvorska 51, 6257 Pivka

+386 (0)31 775 002

info@parkvojaskezgodovine.si

www.parkvojaskezgodovine.si

S kakšno rojstnodnevno zabavo boste letos 
razveselili svojega slavljenca?

Ob lepem vremenu se bodo otroci na prostem pomerili v raznovrstnih 
spretnostnih vajah in se seznanili s koristnimi veščinami ter napotki za 
preživetje v naravi. V hladnejših dneh pa se bodo v ogrevanih paviljonih 
podali po poti namigov in ugank, ki jih bodo ob uspešnem dešifriranju 

vodili do skritega presenečenja!

ROJSTNODNEVNA
ZABAVA

ZA OTROKE
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PRIZADEVANJA ZA VPIS KLASIČNEGA 
KRASA NA SEZNAM SVETOVNE 
DEDIŠČINE 

Ministrstvo za okolje in prostor je 
konec januarja na Center za svetovno 
dediščino v Parizu vložilo kandidaturo 
za vpis Klasičnega krasa na Seznam 
svetovne dediščine pri UNESCO. 

Predlagano območje Klasičnega krasa 
obsega 25.461 ha, vplivno območje 
pa 58.339 ha in leži v občinah 
Bloke, Cerknica, Logatec, Loška 
dolina, Pivka in Postojna, in sicer z 
osrednjima zavarovanima območjema 
- Notranjskim regijskim parkom in 
Krajinskim parkom Pivška presihajoča 
jezera.

Klasični kras obsega vse najznačilnejše 
kraške pojave in izjemna kraška 
polja Klasičnega krasa (Cerkniško 
polje, Planinsko polje in niz Pivških 
presihajočih jezer), ki so tipičen primer 
nastanka in razvoja kraških polj; vse 
najpomembnejše jame na tem območju 
(med njimi Postojnska jama, Planinska Krajinski park Pivška presihajoča jezera

jama, Križna jama in Nova Križna jama) in kraško dolino Rakov Škocjan. Izjemna 
univerzalna vrednost Klasičnega krasa se kaže v geoloških in geomorfoloških 
pojavih in procesih - kraških pojavih, jamskem živalstvu in razvoju krasoslovja 
kot znanosti. Vložitvi kandidature sledi postopek preverjanja in ocenjevanja 
kandidature pri Centru za svetovno dediščino in posvetovalnem telesu IUCN 
(Svetovni zvezi za varstvo narave). Mnenje oziroma predlog za odločitev o vpisu bo 
znan maja prihodnje leto.

ŽERJAVI NAD PRESIHAJOČIM JEZEROM 
Prebivalka Palčja Karmen Bobek je prijazno delila fotografije 
jate žerjavov, ki je konec februarja gostovala na Palškem jezeru 
in krožila nad njim. Voda pomeni življenje in tiste dni, ko je 
vode na jezeru le še malo, hitijo "živeti" številne živalce, ki se 
počutijo kot riba v vodi, ko voda je, in ki se v pomanjkanju 
vode skrijejo, izginejo pod zemeljsko površje. 

A tudi ko voda je, je preživetje postranic, deževnikov... 
vprašljivo. Prav obilje hrane v nizki vodi Palškega jezera je k 
postanku na selitveni poti povabilo žerjave, ki so bili v veselje 
očesu pa zaradi zborovskega oglašanja tudi ušesu ljubiteljice 
narave, ki je spomladansko vzdušje ujela v objektiv.
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Posestvo Ravne in Šilentabor sta kot 
speči kraljični, ki ju na Občini Pivka 
nočemo pustiti kar tako – spati. 
V projektu Merlin, financiranem 
iz programa Interreg V-A Italija  - 
Slovenija, smo pridobili možnost 
oziroma denar za prve korake k vrnitvi 
obeh, potencialno vročih turističnih 
točk, v življenje. 

Prijavitelj projekta, ki ga vodi 
Znanstveno raziskovalno središče 

MERLIN, ODLIČNOST V TURIZMU

Koper, je Občina Pivka, večino aktivnosti pa bo izvajal Javni zavod za upravljanje 
dediščine in turizem Pivka. Kaj bomo počeli? Najprej napravili posnetek obstoječega 
stanja objektov v Ravnah (dvorec in kašča) in ostankov na Šilentabru. Posnetek 
stanja bomo prelili v digitalno obliko, uporabno v turistične namene. Izdelati 
bomo dali študijo s prikazom mogočih variant ureditve hotela v Ravnah,  pripravili 
razstavo v Parku vojaške zgodovine. 

Znanstveniki naj bi za posebno brošuro opisali razvoj stavbne dediščine skozi 
stoletja. Obe točki bomo povezali s kolesarsko stezo. Z Raven si bo obiskovalec 
skozi daljnogled ogledal Šilentabor, s Šilentabra pogledal na ravensko posestvo. 

Dragica Jaksetič

V projektu CULTURECOVERY
vas vabimo na 

delavnico suhozidne gradnje,  
 

ki bo v soboto,  13. aprila 2019 ob 9. uri na Šobčevi domačiji na Kalu.
 

Na delavnici bomo gradili oziroma obnovili del suhega zidu.
Z delavnico želimo narediti korak naprej k oživitvi obnove suhih zidov na Pivškem.

Udeležba na delavnici je brezplačna, predhodne prijave na delavnico zbiramo na elektronskem naslovu: 

katarina.cesnik@pivka.si ali po telefonu: 05 72 10 129.

Vabljeni vsi, ki ste vešči suhozidne gradnje ali bi se veščin radi šele naučili.
 

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
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CARNIVORA DINARICA SE JE ČISTO ZARES ZAČELA

V torek, 11. marca 2019, smo sodelavke v projektu Carnivora 
Dinarica izvedle prvo delavnico, namenjeno prebivalcem 
Občine Pivka. Vodja Aleksandra Majić Skrbinšek z 
Biotehniške fakultete je predstavila aktivnosti vseh partnerjev 
v projektu, snovalec načrta interpretacije Marko Slapnik pa je 
podrobneje predstavil ta načrt in ob tem iz občinstva prejel še 
kopico predlogov in razmišljanj. 

Udeleženci delavnice, vseh skupaj nas je bilo več kot 30, smo se 
odločili, da bomo oblikovali posebno »mailing listo«, skupino, 
ki bo po elektronski pošti sproti obveščena o aktivnostih v 
projektu. Veseli nas, da so se delavnice udeležili in bili na njej 
zelo aktivni številni zainteresirani lovci in kmetje, predstavniki 
Osnovne šole Pivka, kmetijske svetovalne službe, Društva 
upokojencev Pivka, Trške skupnosti Pivka,  nekaj občinskih 
svetnikov, mladi in drugi zainteresirani posamezniki. 

Anketiranci: središče pomeni dodano vrednost 
za Pivko, regijo in Slovenijo
Središče za usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev o pomenu 
velikih zveri, ki ga bomo v okviru projekta CARNIVORE 
DINARICE  uredili v pivškem Krpanovem domu, pomeni 
dodano vrednost za Občino Pivka in Primorsko – notranjsko 
regijo in je koristno tudi z vidika Slovenije. Tako je namreč 
pokazala anketa, ki smo jo opravili v okviru prve delavnice 
za prebivalce Občine Pivka 11. marca. Anketo je izpolnilo 20 
udeležencev delavnice. Prav vsi so na vprašanje o koristih (za 
informiranje, sobivanje, turizem), ki bi jih imeli v lokalnem in 
širšem prostoru od središča, odgovorili pritrdilno. 

Želimo si strokovnih predavanj in okroglih miz 
na temo velikih zveri
Med temami, ki bi bile obravnavane v središču, je največ 
»glasov« dobila tema upravljanje velikih zveri v Sloveniji (13), 
sledijo opis volka, medveda, risa ter njihovih življenjskih navad 
in prostora (12), prikaz učinkovitih ukrepov sobivanja (11), 
otroški/mladinski kotiček za delavnice in tema upravljanja 
velikih zveri v Evropi in po svetu sta prejela po 7 glasov, en 
udeleženec delavnice pa je predlagal še temo vedenje človeka 
pri srečanju z veliko zverjo.
Tisti, ki so izpolnili anketo, menijo, da bodo zelo dobrodošla 
strokovna predavanja strokovnjakov (15 odgovorov) in 
organizacija okroglih miz o aktualnih zadevah, povezanih 
z velikimi zvermi (15). Med spremljajočimi aktivnostmi 

središča bi izbrali tudi možnost udeležbe na ekskurzijah 
in ogledih dobrih praks (10),  štirje bi se udeležili tudi 
umetniških in drugih ustvarjalnih delavnic. Dodano vrednost 
središča v tem, da bo središče prostor učenja in druženja, vidi 
16 udeležencev, 15 jih je obkrožilo tudi odgovor, da bo dodana 
vrednost središča v tem, da bodo v njem dosegljive informacije 
o velikih zvereh in sobivanju, 13 oseb vidi dodano vrednost 
v tem, da bo središče dodatna turistična ponudba, nekdo 
pa je predlagal, da bo središče potencial za pripravo raznih 
pobud, vezanih na tematiko turizma in narave ter mesto za 
ozaveščanje obiskovalcev za sobivanje z velikimi zvermi.  

S središčem bi sodelovali kot prostovoljci
Na vprašanje, ali bi bili v središču pripravljeni sodelovati kot 
prostovoljci, je 14 udeležencev delavnic odgovorilo pritrdilno, 
izmed teh pa si jih je 7 izbralo vlogo  izvajalca ali sodelavca 
pri spremljevalnih dejavnostih, 6 vlogo prijatelja ustanove, 
4 bi kot prostovoljci vodili po razstavi, eden pa se v središču 
vidi kot turistični vodnik.  Velika večina tistih (17), ki so se 
udeležili delavnice, si želijo biti tudi vnaprej sproti obveščeni 
o aktivnostih v projektu Carnivora Dinarica. 

S tokratno anketo pa smo izvedeli tudi to: velika večina nam 
je odgovorila, da jim je v kraju, kjer živijo, najbolj všeč to, 
da živijo tako rekoč sredi narave (17 odgovorov).  Očitno je 
domačinom všeč tudi to, da se je kraj v zadnjih letih precej 
razvil in je v Sloveniji prepoznan (11). K temu, da  je na 
Pivškem živeti lepo, prispeva tudi ugodna prometna lega (5), 
in ker se pri nas vedno kaj dogaja (4). Ni od muh, da ima Pivka 
kino (1) in da tu živijo dobri ljudje in da ima Pivka še dodaten 
potencial za razvoj.

Dragica Jaksetič

Vabimo, da se nam pridružite
Na spletni strani občine Pivka smo objavili poročilo o prvi 

delavnici s prilogama, dvema vprašalnikoma za vaša mnenja 
in predloge. 

Vabljeni k izpolnjevanju. Izvajanje projekta lahko spremljate 
prek občinske spletne strani www.pivka.si, všečkate in delite 

»nas« lahko na fb strani 
https://www.facebook.com/CarnivoraDinarica/,  začasno 

spletno stran z osnovnimi informacijami  pa si lahko 
ogledate na http://carnivoradinarica.eu/. 

Če želite biti tudi vi na tekočem z aktivnostmi v projektu in 
nastajanjem središča za velike zveri v Pivki, se nam oglasite. 
Pripravljamo namreč še več raznolikih vsebin za delavnice v 

Pivki, v vaseh v občini Pivka in v Primorsko-notranjski regiji.
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Spoštovane občanke in občani, vljudno vas 
vabimo, da se v čim večjem številu udeležite 

tradicionalne čistilne 
akcije, 

ki bo potekala po celotni občini Pivka

v soboto, 6. aprila 2019, od 9. ure 
dalje.

Čistilne akcije naj se udeležijo tudi otroci, 
ki bodo lahko pobirali papirčke in manjše 

odpadke, večji in močnejši pa se bomo lotili 
tudi težjih opravil.

Vzemite ta dan kot prijetno druženje s 
sovaščani, hkrati pa si bomo olepšali naše 

okolje. 

Lepo vabljeni!

OBISK V NARAVI
Slovenijo delimo na devet značilnih 
pokrajinskih tipov, pri nas je narava 
na majhnem koščku Evrope raznolika 
in lepa. Kar 80 % slovenske zemlje 
je v zasebni lasti, kar za lastnike oz. 
obiskovalce narave pomeni tako pravice 
kot odgovornost. 

Vsi, ki želimo naravo in njene dobrobiti 
ohraniti za nas in prihodnje rodove, 
smo se povezali v skupnem projektu 
in izdelali Kodeks obnašanja v naravi 
v Sloveniji (dostopen na: https://
bit.ly/2SSQr9z). Sodelovalo je 27 
organizacij, podpisnikov.

Kodeks temelji na že uveljavljenem, a ne 
zapisanem konsenzu slovenske družbe. 
Gre za neke vrste dogovor med lastniki 
zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki 
svoje dejavnosti izvajajo v naravi ter 
ostalo civilno družbo in pristojnimi 
institucijami. Cilj kodeksa je bolje 
osvestiti obiskovalce narave in turiste, 
kako se v Sloveniji obnašamo v naravi. 
Kodeks sestavljajo usmeritve, ki 
spoštujejo zakonodajo in temeljijo na 
tradiciji. 
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Pet ključnih načel kodeksa se glasi:
– spoštujem naravo, 
– spoštujem sebe, 
– spoštujem druge,
– spoštujem lastnino in 
– spoštujem lokalno skupnost. 

Narava gradi odličnost slovenskega turizma in mu daje dušo. Vse več je obiskovalcev 
in ponudbe za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Veliko število obiskovalcev 
predstavlja določene obremenitve in motnje. Zato se je potrebno skupaj potruditi, 
da bomo uspeli hkrati ohraniti naravo, ne da bi pri tem nesmiselno zavirali razvoj. 

Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije
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STOLETNE VODE

Posledice letošnjih obilnih januarskih padavin, v kombinaciji 
s taljenjem snega, so bile hude poplave reke Reke. Vrhunec 
so dosegle v noči iz 2. na 3. februar, ko se je vodostaj tako 
dvignil, da je bila na nekaterih predelih popolna zapora ceste 
od Ribnice proti Divači. Poplavljene so bile vse njive in polja 
v neposredni bližini Reke. Proti jutru se je stanje umirilo in 
nivo vode je vidno padel. Pokazale so se posledice, od velikih 
količin naplavljenega lesa, smeti, do skoraj popolnoma 
uničenega sadovnjaka. Nekateri starejši domačini pravijo, da 
tako velikih poplav ne pomnijo. Tukaj je na mestu tudi velika 
zahvala PGD Košana, ki je posredovala v vasi Buje in iz kleti 
stanovanjskega objekta prečrpavala vodo in postavila nasip.

Nataša Biščak

Poplavljena njiva koruze

Posredovanje gasilcevPoplavljen sadovnjak (Foto: Tadeja Logar)

Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo  
velik gospodarski pomen. Čebele lahko med obiskovanjem 
cvetov pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu 
uporabljajo za zaščito rastlin. 

V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se uporabi FFS 
ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje 
kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivnega 
kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v 
Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto 
brez pomorov čebel. Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih 
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva 
okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:

• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena 
navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je 
sredstvo strupeno za čebele; FFS, ki so škodljiva za čebele, so 
na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena 
s posebnim grafičnim znakom

• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih 
odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v 
sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s 
strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.

Čebelarska zveza Slovenije

POZIVI K PRAVILNI UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN 
VARSTVU ČEBEL
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Prav na Gregorjevo, ko se »ptički ženijo«, se je vrnil samec naše pivške bele štorklje 
v svoj pivški dom nad trgovino VELO CENTER. Običajno se samci vračajo sredi 
marca, da  do prihoda samic vneto dograjujejo in popravljajo stara gnezda. Vračanje 
štorkelj se pogosto zavleče v april ali celo maj. Bela štorklja, v vsakdanji rabi pogosto 
samo »štorklja« (znanstveno ime Ciconia ciconia) je velika in dobro poznana ptica 
selivka iz družine štorkelj (Ciconiidae), ki gnezdi v Evropi, Zahodni in Srednji Aziji 
ter severozahodni Afriki. Zanimivo je, da se selijo v toplejše kraje daleč v Afriko, 
celo vse do Tanzanije. Tako opravijo več tisoč kilometrov že v eno smer. Seveda z 
zanimanjem čakamo ponovno združitev naše  pivške štorkljeve družine. No, da si je 
samec izbral za vrnitev prav Gregorjevo, pa tudi nekaj pove.

Ernest Margon

POTRJENI VSI PROJEKTI 3. POZIVA IN PROJEKT SODELOVANJA

BELA ŠTORKLJA SE VRAČA V PIVKO

19. februarja smo prejeli odločbe s strani Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja še za 5 projektov 3. 
poziva. Skupaj je potrjenih vseh 10 projektov 3. poziva v 
skupni vrednosti sofinanciranja 344.272,39. 

Ti projekti so: Zdrava hrana; Ureditev kmetije, razvoj 
novih programov in odprtje dopolnilnih dejavnosti; Razvoj 
turističnega produkta za poslovne skupine za francoski 
trg z dolgoročno možnostjo razvoja na tuje in domače 
trge; Adrenalinsko doživljanje legend in zgodb na kolesu; 
Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri; Promocija reje 
drobnice kot turistični produkt; Obuditev žganjekuhe v 
Brkinih; Nakup sistema za avtomatsko rezanje - cutter; 
Utrjevanje turistične destinacije vasi Orehek skozi lik prvega 
slovenskega pesnika Pavla Knobla; Terensko jahanje Slovenija.
  
Potrjen pa je tudi  projekt Domače in umetnostne obrti - 
dediščina in sodobnost, in sicer v višini 99.997,56€, v okviru 
4. javnega razpisa za podukrep 19.3. 

Programa za razvoj podeželja iz naslova  Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za celo 
Slovenijo je bilo razpisanih le 1,1 mio €, kar je bilo mnogo 
premalo za uresničitev vseh idej, želja in pobud prebivalcev 
slovenskih LAS, ki so prijavile za 4 mio € projektov. Tudi naša 
LAS je  prijavila  kar 5 projektov sodelovanja, vendar je bil 
zaradi pomanjkanja sredstev odobren le prej navedeni projekt, 
s pomočjo katerega se  bo obnovila Brivnica Ozbič v Postojni.  

Trenutno se na LAS-u izvajajo štirje projekti sodelovanja, dva 
skupna projekta, deset projektov 3. poziva, ter pet projektov 
2. poziva. Enajst projektov prvega in drugega poziva je 
zaključenih, pet je izplačanih. Zaključen je tudi že 4. javni 
poziv.

Opisi potrjenih projektov so dostopni na 
www.las-snezniknanos.si.

Aleš Zidar, Tamara Urbančič

Ogled je potekal po programu in je zajemal seznanitev s 
projekti, ki so bili izvedeni s pomočjo sofinanciranja iz EU 
skladov (ESRR in EKSRP):

• Predstavitev Šunkarne Kodila ter blagovne znamke Diši po 
Prekmurju.
• V osrčju Goričkega, smo si ogledali sodobno vinsko klet za 
tradicionalno pridelavo vin - Klet Marof.
• Doživljajski park Vulkanija, Grad, predstavitev in ogled.
• Predstavitev LAS Prlekija.  
• Ogled muzeja Ljutomerski kasač. 
• Ogled Parka doživetij Križevci.
• Predstavitev sklopa projektov v izvedbi Zavoda Marianum: 
Prleški lončar, Rokodelske zgodbe, Prleški pogrinjek in 
Slovanske zemljanke.
• Ogled mlina na Muri v Murecku in predstavitev projekta 
GLAMUR.

Vsi primeri dobrih praks sofinanciranja iz EU skladov so 
porodili obilo idej za podobne izvedbe in sodelovanja v 
območju LAS med Snežnikom in Nanosom.

STROKOVNA EKSKURZIJA
Strokovna ekskurzija in ogled dobrih praks LAS Goričko in LAS Prlekija je potekala v petek 8.  in v soboto 9. marca. 
Udeležilo se ga je tudi 50 udeležencev iz območja občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.
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Odkritje nove jame na našem območju
VELIKA RUTARJEVA JAMA

Ko je Goran Rutar iz Volč  pred 
nekaj tedni v bližini vasi Volče sredi 
zasneženega gozda opazil luknjo, iz 
katere je bilo čutiti pihljanje vetra, se 
ni zavedal, da je odkril novo in doslej 
tudi največjo jamo na območju med 
Postojno, Pivko, Brkini in Reko. 

O svojem odkritju je obvestil jamarja 
Ludvika Husuja, ki se je z jamarskim 
kolegom Claudiom Bratosem spustil v 
globoko odprtino. 

Čudovit jamski svet zelo 
starega nastanka
Gre za jamo, ki leži na nadmorski višini 
približno 700 metrov, v bližini vasi Volče 
pod Vremščico. Starost jame se ocenjuje 
glede na lego njene nadmorske višine. 
Glede na ta podatek krasoslovec Andrej 
Mihevc sklepa, da gre po nastanku 
za precej staro jamo. Postojnska jama 
leži namreč na približno 500 metrih, 
Divaška jama na 400 metrih, Škocjanske 
jame pa na 300 metrih. 

V jamo vodi 18-metrski spust. V začetku 
rova ni kapnikov, v zadnji dvorani, ki 
je dolga okoli 70 m in visoka okoli 10 
metrov, pa se odprejo čudoviti jamski 
prizori v vsej svoji lepoti in izjemnosti. 
Prevladujejo stalagmiti, torej kapniki, ki 
rastejo s tal. 

Trenutno so raziskali okoli 310 metrov. 
Doslej odkriti prizori kažejo, da je jama 
in voda, ki se nabira v kraških oblikah 
in pojavih v njej, zelo čista. V bližini 
jame naj bi bila še dva dihalnika, ki ju 
bodo izkopali. V enem dihalniku bi 
lahko prišli v stranski rov jame. Jama 
se razteza južno, v nasprotni smeri 
Vremščice mimo vasi Volče. Po njihovih 
domnevah se jama naj ne bi povezovala 
z drugimi jamami.

Jamo so poimenovali po najditelju 
Goranu Rutarju – »Velika Rutarjeva 
jama«.

Zadnje dni februarja pa se je v jamo, 
skupaj z ostalimi jamarji, spustil tudi 
jamski fotograf Peter Gedei. Nastale so 
čudovite fotografije.

Sandi Morel, DKH

Vhod v jamo

Raven strop

Majhna zavesa ob robu dvorane Na nekaj mestih si je potrebno pomagati 
z vrvjo
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V tem šolskem letu je naša prednostna naloga medgeneracijsko 
druženje. Zato smo v našo skupino povabili naše bivše 
sodelavke. Našega povabila so bile vesele, kar so pokazale z 
njihovo udeležbo, saj so se vse odzvale našemu povabilu. V 
skupino so prikorakale v četici in veselem petju pesmice 
Naša četica koraka. Otrokom so povedale veliko zanimivega, 
še predvsem, kako je bilo včasih v vrtcu, ko so še one delale. 
Tudi otroci so bili zelo vedoželjni in so jih veliko spraševali. 
Zanimalo jih je, če so bili otroci kaj pridni v vrtcu, kakšne 
ležalnike so imeli, koliko otrok je bilo v skupinah, kaj so jedli in 
še in še. Gospa Marica je otroke naučila tudi pesmico Gradimo 
družinico, katero otroci še danes radi zapojejo. Skupaj z nami 
je tudi dan prej pekla piškote, s katerimi smo jih pogostili. 
Tudi upokojenke so nas obdarile s sladkimi dobrotami in nam 
polepšale dopoldne. Še enkrat se jim lepo zahvaljujemo za čas, 

ki so si ga vzele in ga nam podarile. Skupaj smo zapeli kar 
nekaj pesmic in čas je kar prehitro minil. Kar težko smo se 
poslovili, zato si želimo, da bi bilo takšnih in podobnih srečanj 
še več. Saj starejši veliko vedo in lepo se je učiti od njih.

OBISK UPOKOJENK V SKUPINI ČEBELICE

Otroci skupin »Sončki« in »Miške« vrtca Pivka smo torkovo 
dopoldne polepšali stanovalcem Doma upokojencev Postojna. 
Vrtec je vključen v nacionalni projekt »Zdravje v vrtcu«. 
Slogan letošnjega leta je »Medgeneracijsko povezovanje kot 
rešitev socialne izoliranosti starejših«. Dobrobit tega imajo 
vsi - tako otroci  kot starejši ljudje. Otroci pozitivno dojemajo 
starejšo populacijo. Starejši pa se ne počutijo osamljeni in 
izolirani, izboljša se jim počutje, funkcionalne zmožnosti, 
samozavest, stiske so, vsaj za tisti trenutek, manjše. Na pot 
smo se podali z avtobusom. Družbo sta nam delala gospod 
Srečko, predstavnik društva Šempeter 1300, ki je pomagal pri 
organizaciji in izpeljavi programa prireditve, ter harmonikaš 
Franko. Ob prihodu  so nas stanovalci že čakali v dvorani. 
Prostor je bil napolnjen do zadnjega kotička. Ob pogledu na 
otroke so jim oči kar zažarele. Program je prepletal plesne in 
pevske točke ter recitacijo Srečkove pesmi Pivška burja. Z 
otroki smo pripravili stanovalcem drobne pozornosti, katere 

so kar sami razdelili mednje. Ročno izdelana darilca pa smo v 
dar prejeli tudi mi. Kako prijetno je bilo opazovati sožitje dveh 
različnih generacij. S sproščenostjo in iskrenostjo. Koliko 
nasmehov… Nenarejene prijaznosti. Spontanosti. Znani 
rek: »Na mladih svet stoji«, je resničen. Na nas pa je, da jih 
vzgajamo v srčne in poštene ljudi. V zavedanju tega, da bomo 
vsi nekega lepega dne, starejši.

OTROŠKO VESELJE

Vrtec Pivka

U T R I N K I  Z  V R T C A

Februar je mesec kulture, zato so svoj kamenček v mozaik 
kulturnih prireditev prispevali tudi naši najmlajši iz vrtca 
Pivka. Strokovne delavke obeh enot pivškega vrtca smo skupaj 
organizirale prvo plesno-glasbeno prireditev MIŠMAŠ. Ker 
pa se nam zdi tudi povezovanje in druženje zelo pomembno, 
smo se odločili, da na to prijetno prireditev povabimo tudi 
glasbene in plesne skupine iz  bližnjih  vrtcev. Povabilu so se z 
velikim veseljem in pripravljenostjo odzvali Vrtec Košana pri 
OŠ Košana, Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Vrtec Jožefe 
Maslo Ilirska Bistrica in Vrtec Postojna. Otroci so se pred 
občinstvom, ki je napolnilo šolsko avlo do zadnjega kotička, 
predstavili z raznolikim naborom plesov in pesmic. Obudili 
so slovenske ljudske pesmi in ljudske plese, predstavili pa so 
se tudi z drugimi pesmimi ob spremljavi inštrumentov. Ob 
koncu prireditve so se otroški glasovi združili v skupni ubrani 
zbor in zapeli pesmico Ko si srečen. Neustavljiva pozitivna 
energija je k petju spodbudila tudi gledalce. Za otroke in 

strokovne delavke je bila to prijetna izkušnja, zato upamo, da 
bo ta prireditev postala tradicionalna. Ker pa nam samim ne bi 
uspelo, se za pomoč zahvaljujemo Občini Pivka in donatorjem 
ter odlični napovedovalki Eriki Šprohar.

PLESNO-GLASBENA PRIREDITEV MIŠMAŠ
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA

V četrtek, 21. februarja, je  v  avli  OŠ  Pivka  potekala  že  
tradicionalna  prireditev  »Glasba  bogati  naš  svet«.  S  svojimi  
nastopi,  zaznamovanimi  z  ljubeznijo  do  glasbe  in  petja,  
so  jo  so-oblikovali  mladi  glasbeniki  GLASBENE  ŠOLE  
POSTOJNA,  učenci  OTROŠKEGA  in  MLADINSKEGA  
PEVSKEGA  ZBORA  ter  UČITELJSKI  PEVSKI  ZBOR.  
Vsi  nastopajoči  so  svoje  znanje  in  predanost  glasbi  
izrazili  z  ubranim  prepevanjem  ter  zvočnostjo  pisane  
palete  glasbil,  tj.  diatonične  harmonike,  flavte,  trobente,  
ksilofona,  klarineta,  violine,  kitare  in  klavirja.  Ob  takšnih  
trenutkih  zaživi  vsa  lepota  glasbe. Ob  tem  bi  se  radi  
zahvalili  za  prostovoljne  prispevke  ( 100,21€), ki  bodo  
tokrat  namenjeni  za  prav posebno  priložnost. Mladinski 
pevski zbor namreč v aprilu odhaja na gostovanje v Brno, 
kjer bo sodeloval  na  pevskem  festivalu  Petrklič  ter  imel  
nastop  za  češko-slovensko  društvo. Povabilo  pomeni za naše 
učence veliko čast in hkrati priložnost, da preko pristnega 
stika  s  sovrstniki razvijajo védenje o slovenski skupnosti 

na Češkem, hkrati pa sami pripomorejo k ohranjanju  in  
krepitvi  slovenske  identitete  Slovencev, ki živijo na Češkem. 
Gostovanje sta  finančno  podprla  tudi  Občina  Pivka  in  
Urad  Vlade Republike  Slovenije za Slovence  v  zamejstvu in 
po  svetu. Zbrani  prostovoljni  prispevki  bodo  namenjeni  za  
kritje  stroškov  tega  gostovanja.

GLASBA BOGATI NAŠ SVET 

OBELEŽITEV PRAZNIKA SLOVENSKE KULTURE
V četrtek, 7. februarja 2019, smo tudi na naši šoli s krajšo 
kulturno prireditvijo obeležili 8. februar, slovenski kulturni 
praznik. Učenci razredne in predmetne stopnje so se z 
doživetimi recitacijami različnih slovenskih pesnikov in 
deklamacijami ljudskih šaljivih otroških pesmic ter izštevank 
spomnili največjega slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna. 

Dogajanje so z glasbenimi točkami popestrili odlični pevci in 
glasbeniki, ki jih na naši šoli ne manjka.

Osnovna šola Pivka

Šestošolci so se februarja udeležili zimske šole v naravi v 
Kranjski Gori. Nastanjeni so bili v odličnem hotelu Rute 
v Gozdu Martuljku. Učenci so bili razdeljeni v  več skupin 
glede na njihovo predznanje. Kar nekaj učencev si je prvič 
nadelo smuči, ob koncu tedna pa so že vsi uspešno vijugali 
po smučarskih strminah. Vsak dan pa so se preizkusili tudi 
v teku na smučeh. Ob koncu tedna sta seveda sledili tudi 
dve tekmi. Razmere na smučišču so bile vse dneve idealne. 

Sonce nas je prijetno božalo po obrazih in če dodamo zraven 
še čudovit razgled na zasnežene okoliške gore, pa zadovoljne 
nasmeške na obrazih otrok, potem lahko z gotovostjo trdimo, 
da je bil smučarski teden v Kranjski gori več kot uspešen.  
Druženja s prijatelji so zelo pomemben del šole v naravi. 
Tega so imeli v teh štirih dneh veliko. Šola v naravi pa je zelo 
koristna predvsem zato, ker se učenci tu učijo samostojnosti 
in odgovornosti, veščin, ki jim bodo v življenju prav prišle. 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
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OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

Šolski sklad OŠ Košana deluje že enajsto leto. V tem času smo 
večkrat pomagali socialno šibkejšim učencem ter poskrbeli za 
plačilo njihovih malic, kosil ali pokrili del stroškov za poletno 
ali zimsko šolo v naravi. V Skladu radi prisluhnemo različnim 
predlogom in jih po svojih močeh podpremo. Letos so se na 
nas obrnili učenci predmetne stopnje. Izrazili so željo, da bi 
kotiček pred knjižnico, kjer se že zdaj radi družijo, preuredili. 
Posneli so predstavitev svojih predlogov in izdelali makete. S 
svojim trudom so nas prepričali, zato smo jim namenili nekaj 
sredstev za nabavo namiznega nogometa. Hkrati smo k pomoči 
pozvali tudi bližnja podjetja in starše.  Prošnji za pomoč pri 
ureditvi kotička se je odzvalo kar nekaj staršev in podjetje 
C.A.R.G. d.o.o. iz Gornje Košane, ki so v decembru nakazali 
skupaj 500,00€. Denar bomo namenili za opremo kotička, za 
nabavo polic, preproge, popestritev sten, nabavo primernih 
živali in rastlin. Prošnja se je dotaknila tudi sponzorjev: 
Tapetništva Žele iz Pivke in podjetja Škerjanc iz Materije, 
ki sta z združenimi močmi poskrbela za lepši december in 
nam podarila tri sedalne vreče. Šolski sklad je namenil nekaj 
denarja tudi za nabavo igral in didaktičnih pripomočkov za 
vrtec ter jutranje varstvo. Vse igre so že v uporabi in s svojo 

popularnostjo dokazujejo, da smo se prav odločili. Šolski 
sklad ostaja odprt za potrebe in pobude, ki bodo naslovljene 
nanj, hkrati pa še naprej zasleduje željo po nabavi šolskega 
odra, ki si ga moramo sedaj izposojati. Upamo, da nam bo tudi 
to željo uspelo čim prej uresničiti. Delavci in učenci šole se 
ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo vsem staršem dobre 
volje, donatorjem in sponzorjem: Vaša podpora nam veliko 
pomeni – hvala vam.

UČENCI SO NAS PREPRIČALI 

Osnovna šola Košana

V okviru evropskega izobraževalnega projekta Erasmus + 
Numeracy and Literacy through CODINGS and ROBOTIC, 
so se pripravljalnega obiska na Malti udeležile koordinatorica 
projekta mag. Mirjam Francetič, učiteljica Lucija Škvarča 
in Margareta Mrše, kjer so z učitelji iz šol iz Malte, Italije in 
Portugalske načrtovale aktivnosti in mobilnosti učiteljev, 
sodelujočih v projektu.

Projekt je namenjen učencem in učiteljicam 1. in 2. triade. 
Preko njega bomo v dveh letih razvili IKT orodja in strategije 
za poučevanje in delo v razredu, se učili osnov robotike in 
kodiranja ter učenja s tabličnimi računalniki. Skozi aktivnosti 
se bodo tako učenci že v začetku šolanja ozaveščali o novi 
sodobni tehnologiji in z njo povezanih poklicih prihodnosti.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

Osnovna šola Pivka

V sodelovanju z regijskim stičiščem Primorsko-notranjske 
regije BOREO in občino Pivka smo sredi februarja organizirali 
ogled dokumentarnega  programa IZZIVALEC ULICE 2, 
ki se izvaja v okviru vseslovenskega družbeno odgovornega 
programa NEODVISEN.SI. V dopoldanskem delu je avtor in 
voditelj Bojan Kodelja spregovoril učencem od 7. do 9. razreda 
na njim primeren način o novodobnih pasteh zasvojenosti, 
ki jih je dobro poznati, še bolje pa znati prepoznati, saj v 
današnjem svetu vse težje ločimo resnične podatke od lažnih, 
resnične želje in potrebe od umetnih.

Ob 18.00 uri pa je isto temo, le na veliko bolj neposreden način, 
predstavil staršem in zainteresirani javnosti, kjer je zaključil, 

da je dobra novica ta, da se lahko manipulaciji ognemo že, če 
razmišljamo s svojo glavo.

NEODVISEN.SI 
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Osnovna šola Košana

OŠ Košana se je v šolskem letu 2018/19 prijavila v projekt 
Kompost gre v šolo. Trije delavci šole so se konec avgusta 2018 
udeležili enodnevnega izobraževanja na temo kompostiranja 
na OŠ Sečovlje. S prijavo projekta »Kompostiranje je več kot 
recikliranje« je šola pridobila 200€, kar je bilo dovolj za nakup 
dveh kompostnikov. Pridobili smo znanje in dva kompostnika, 
sedaj je bilo treba teorijo spraviti še v prakso, saj konkretni 
rezultati  – spremembe – edini štejejo.

Eden pomembnejših namenov projekta je širjenje zavedanja 
pomena in znanja o kompostiranju, zato smo na šoli organizirali 
dve predavanji. Eno je potekalo za učence razredne stopnje 
v okviru naravoslovnega dneva »Zdravo življenje«. Takrat se 
nam je pridružila gospa Anamarija Slabe, direktorica Inštituta 
za trajnostni razvoj, ki je zbrane učence pritegnila s preprosto 
predstavitvijo aktualnega dogajanja na področju ravnanja z 
odpadki in spodbudo, da je marsikaj v moči vsakega od nas. 
Drugemu predavanju so prisluhnili učenci predmetne stopnje. 
Pri marsikomu doma že imajo kompostnik, kljub temu pa so 
spoznali nove načine kompostiranja, kako pospešimo proces 
predelave odpadkov v humus in še marsikaj zanimivega. 
Ugotovili smo, da je pravilno napolnjen kompostnik podoben 
koščku gibanice, kjer se izmenjujejo plasti rjavih in zelenih 
odpadkov, bogatih z ogljikom in dušikom. Pomemben je 
tudi spodnji sloj iz vej, ki omogoča odtekanje vode, pa tudi 
zaključni sloj, ki kot nekakšen pokrov skrbi za ohranjanje 
vlage in temperature. V sklopu projekta smo sodelovali na 
natečaju za izbiro logotipa Kompost gre v šolo. Posebno 
nagrado je dobil učenec Damjan Petkovšek, knjižne nagrade 
pa so dobili  tudi vsi učenci 1., 2. in 3., ki so sodelovali. Projekt 

Kompost gre v šolo smo zaključili s pomembnim korakom: 
velik del organskih odpadkov, ki vsakodnevno nastaja v šolski 
kuhinji, smo preusmerili na šolski kompostnik. S kuharicami 
smo dogovorjeni, da primerne odpadke pripravijo v dve kanti 
pred kuhinjska vrata, po kosilu pa jih dva dežurna učenca 
vsak dan odneseta na kompostnik. 

Verjamemo, da bomo vsaj nekaj spomladanskih sadik 
vzgojili na lastnem humusu, razmišljamo pa tudi o nabavi 
kalifornijskih deževnikov, ki bi nam pomagali pri hitrejšem 
kompostiranju.

KOMPOSTIRAMO - RECIKLIRAMO

V februarju je bil za učence od 6. do 9. razreda organiziran 
športni dan. Učenci so izbirali med smučanjem in sankanjem 
na Krvavcu ter pohodu proti Vremščici. Na Krvavec smo se 
odpravili v manjšem številu kot prejšnja leta, saj se je veliko 
učencev odločilo za pohod.  Izbrali smo res lep dan, vreme 
je bilo kot nalašč za zimske aktivnosti. Bilo je mrzlo zimsko 
jutro, ki se je spreminjalo v sončen, že prav pomladni dan. 
Skupina smučarjev je uživala v pestri izbiri smučarskih prog, 
skupina sankačev pa se je po krajšem pohodu povzpela do 
kraja, kjer je sledilo spuščanje s sankami po strmini. Večina 
učencev, ki je odšla na pohod proti Vremščici, je uspešno 
osvojila vrh Vremščice, zato iskrene čestitke tako učencem kot 
tudi njihovim spremljevalcem.

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

V letošnjem šolskem letu smo na OŠ Košana organizirali 
zimsko šolo v naravi za 12 učencev 5. in 6. razreda. 
Zaradi manjših stroškov, lažje organizacije in ne nazadnje 
prijateljskega druženja smo združili moči s pivško osnovno 
šolo. Skupaj smo se odpeljali v Gozd Martuljek, kjer smo 
se učili in družili štiri dni. Smučišče Velika dolina je nudilo 
idealne možnosti tako za začetnike kot za dobre smučarje, 
sončno vreme in primerne temperature pa so bile samo še 
pika na i za odlično počutje in hiter napredek učencev. Imeli 
smo nočni pohod, preizkusili smo tekaško progo, tekmovali v 
namiznem tenisu, ustvarjali zapestnice…

KOŠANCI V ZIMSKI ŠOLI
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DOBRODELNA PRIREDITEV HVALEŽNI SMO …
Izraziti hvaležnost in jo izpovedati! Tako preprosto, povsem 
iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno začutimo, brez 
leporečja in narejenosti. Res zmoremo? Prav zaradi tega smo 
naši prireditvi dali ta naslov Hvaležni smo …, s katerim smo 
želeli povedati, da je hvaležnost še kako pomembna za naše 
življenje in za naše medsebojne odnose. Že sama scena je 
prikazala hvaležnost za starše, družine, naše domove, šolo, 
naravo … Na prireditvi, v telovadnici šole, ki je bila v soboto, 
2. 2. 2019, so se predstavili vrtčevski otroci in vsi učenci 
šole. Svoje izdelke, izdelane na naravoslovnem dnevu, so 
prodajali učenci predmetne stopnje, vsem obiskovalcem pa 
so bile podarjene vrečke s semeni, saj je naša šola vključena 
v projekt Semena sprememb. Vsem obiskovalcem prireditve 
se zahvaljujemo za obisk in prostovoljne prispevke za šolski 
sklad.

Osnovna šola Košana

RAZSTAVA UČENCEV IZ ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
V letošnjem šolskem letu mineva natanko 50 let od začetka 
delovanja oddelkov s prilagojenim programom na našem 
območju. Podružnično šolo s prilagojenim programom z 
nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom 
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, ki deluje v okviru OŠ Miroslava Vilharja v Postojni, 
v letošnjem šolskem letu obiskuje kar triinpetdeset učencev. 
Mnogi med njimi dnevno prihajajo v Postojno iz oddaljenih 
krajev, ki živijo na območju občin Postojna, Pivka, Cerknica, 
Bloke, Loška dolina, Divača in Sežana. 

Učenci so glede na sposobnosti vključeni v dva programa, 
in sicer v izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom in posebni program. Trenutno imamo na 
podružnični šoli osem oddelkov. V petdesetih letih se je na 
področju dela otrok s posebnimi potrebami na našem območju 
naredilo veliko, pa vendarle si želimo več, saj je naš namen 
učencem s posebnimi potrebami zagotoviti in omogočiti tisto, 
kar zaradi svojih individualnih potreb v procesu vzgoje in 
izobraževanja potrebujejo in jim kot enakopravnim članom 
družbe tudi pripada. 

Z dogodki, ki jih učenci in strokovni delavci šole pripravljamo 
ob praznovanju te visoke obletnice, želimo prikazati, kaj vse 
znamo in zmoremo, hkrati pa tudi osvestiti širšo javnost o 

našem delovanju, naših izzivih, sanjah in težavah. Otvoritev 
razstave likovnih del naših učencev z naslovom »Postojna 
skozi naše oči« 14. januarja 2019 v Postojni je prvi izmed 
dogodkov, s katerim želimo navezati stik z vsakim izmed 
vas. Zato smo se odločili, da bodo naša likovna dela obiskala 
prav vse občine, od koder prihajajo naši učenci. Trenutno nas 
najdete v Pivki, v Krpanovem domu.

Pridite in se srečajte z nami. Ne bo vam žal.
Alenka Fatur



Izobraževanje

41

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

Sredi februarja je na OŠ Miroslava Vilharja Postojna 
potekalo 29. MEDOBČINSKO SREČANJE ŠOLSKIH 
PARLAMENTOV OBČIN POSTOJNA IN PIVKA. Sestali so 
se predstavniki petih šol (OŠ Košana, OŠ Pivka, OŠ Prestranek 
in obeh OŠ v Postojni) in njihovi mentorji, med navzočimi pa 
je bil tudi postojnski župan Igor Marentič.

Tema otroškega parlamenta je bila enaka kot lansko šolsko 
leto, in sicer Šolstvo in šolski sistem. Učenci posameznih šol 
so ostalim povedali, pokazali in pojasnili, katere izboljšave 
so v svojo šolo že vpeljali ter katere predloge še imajo za v 
prihodnje. Po malici so debatirali o slabih straneh našega 
šolskega sistema ter idejah o tem, kako bi jih odpravili. Po več 
kot urnem pogovoru so prišli do naslednjih sklepov:

• Težo torb bi lahko zmanjšali z uporabo akt, v katere bi 
vstavljali liste, z uporabo delovnih učbenikov namesto 
delovnega zvezka in učbenika ter tako, da bi imela šola 
nekaj učbenikov (po enega na klop) v razredih, saj tako 
učencem ne bi bilo potrebno nositi učbenikov s seboj, 
ampak bi se iz njih učili doma.

• Želeli bi si več praktičnega dela in manj teorije. Namesto, 
da se pri gospodinjstvu učijo o likanju, bi raje dejansko 
likali.

• Želeli bi si vsaj nekoliko razbremenjen učni načrt, da bi 
lahko bolje osvojili snov, saj bi je bilo manj.

• Pouk naj bi bil prilagojen vsem učnim stilom. Na 
primer, pri kemiji bi lahko poslušali razlago (slušni 
tip), prepisovali tabelno sliko (vidni stil) in izvajali 
eksperimente (kinestetični stil). Na splošno bi bilo 
potrebno pouk prilagoditi tudi učencem, pri katerih 
prevladuje kinestetični stil učenja.

• Želeli bi si več razrednih ur ali dni dejavnosti, ki bi bili 
posvečeni urjenju komunikacijskih spretnosti in vzgajanju 
k strpnosti (delavnice, socialne igre, igre vlog), saj 
ugotavljajo, da imajo tu težave.

• Želeli bi si večjo objektivnost pri ocenjevanju. Učitelji 
bi lahko to dosegli tako, da bi pripravili liste z vprašanji 
za ustno ocenjevanje, ki bi jih učenci nato žrebali, tako bi 
imeli vsi enake možnosti za posamezna vprašanja in ne bi 
dobili eni lažjih in drugi težjih glede na to, kakšen odnos 
ima učitelj do posameznega učenca.

Srečanje so predstavniki šol zaključili z glasovanjem. Z večino 
glasov so zmagali predstavniki OŠ Košana, ki se bodo tako 
pridružili gostujoči šoli na regijskem parlamentu. 

Vir in foto: OŠ Košana

JEZIKOVNI

Jezik je živi organizem, zato mu moramo pustiti, da se razvija 
v skladu s časom, v katerem ga govorimo in uporabljamo. 
Seveda pa ni nujno, da se jezik razvija vedno v dobro smer, 
včasih ga tudi ponevedoma ali zaradi bogve kakšnega vzroka 
zanemarimo. Ne zdi se nam pomembno skrbeti za boljši jezik, 
ali pa je preprosto vseeno, kako govorimo, saj bomo gotovo 
najbolj »kul«, če se bomo izražali »trendovsko« in dopadljivo. 
Vseeno pa je prav, da ohranjamo svoje znanje vsaj tam, kjer se 
ni potrebno podrediti slengovskemu izražanju. 

Tukaj mislim na pravilno rabo glagolov MOČI in MORATI 
oziroma MOREM (torej nekaj zmorem narediti, sposobnost 
osebka, da s svojimi lastnostmi opravi dejanje) in MORAM 
(ukazano mi je, nujno je nekaj narediti).

Če nekaj moramo storiti, je to nujno, to je obveza. Moram 
se opravičiti, če sem kaj narobe storil. Ko sem bil še majhen, 
sem moral ubogati starše in ne »mogel«, kot se to napačno 

uporablja. Morali so popraviti streho. (Bilo je nujno, ker 
jo je burja odkrila.) Na žalost se glagol, ki izraža nujnost in 
izpolnjevanje obveznosti, zelo izgublja. Kje je razlog? Ali v 
tem, da nočemo nič več ubogati ali smo preveč malomarni? 
Nisem mogla mimo tega, da se ne bi oglasila, saj mi pravilna 
raba besed veliko pomeni. Morda se bo tudi kdo izmed naših 
bralcev spomnil, ko bo moral uporabiti enega izmed teh dveh 
glagolov. 

Pa srečno!

Irena Margon

KOTIČEK



Iz
ob

ra
že

va
nj

e

42

POMLAD TUDI PRI SOPOTNIKIH
Končno nas zjutraj prebudi ptičje petje in so dnevi sončni, ljudje bolj 
pozitivni. Tudi pri Sopotnikih se je začela pomlad in naši prevozi so 
bolj pomladno naravnani. Pripravljamo se na dela na vrtu in veliko 
nakupujemo semena in ostale pripomočke za obdelovanje vrtičkov. 
Največ naših prevozov je bilo k zdravnikom v Postojno ali Pivko, 
vse več prevozov pa vršimo tudi v trgovine. Tukaj v veliko pomoč 
pridejo naši dobrosrčni prostovoljci, ki pomagajo z nakupom tako, da 
potiskajo voziček in zložijo kupljene stvari v prtljažnik avtomobila. 
Vedno smo veseli, ko lahko pomagamo in tudi naši prostovoljci radi 
pomagajo pri nakupih.

SE ŠE NISTE PELJALI Z NAMI?

Če ste starejši od 65 let in bi tudi vi potrebovali brezplačni prevoz 
k zdravniku, v trgovino ali imate kakšen drug opravek, se kar 
opogumite in nas pokličite na telefonsko številko 051 657 555. S 
koordinatorko prevozov se dogovorite, od kod ste in kam bi radi šli 
in tako rezervirate svoj prevoz. Poklicati je potrebno vsaj en teden 
vnaprej, da lahko organiziramo prevoz in da nato lahko mirno čakate 
na svoj opravek. Veseli bomo vašega klica.

Človek človeku Sopotnik

Koordinatorka enote Pivka Martina Stegel

Za nami je letošnja ne čisto ta prava zima, ki smo jo pomagali 
odgnati tudi  s pustnimi maskami in sladkimi krofi. V Točki 
moči Krpanov dom Pivka smo jo preživeli v medsebojnem 
prijetnem druženju. 

Jožica Ramšak nam je predstavila pomembnost pravilne 
namestitve prvega vretenca za  boljšo komunikacijo možganov 
s telesom, izboljšanje pretoka krvi in posledično tudi hitrejšo 
regeneracijo (obnovitev, poživitev) organizma.

V predavanju Tudi vi se lahko prerodite smo se seznanili 
z delovanjem korenske čakre, ter kako z njeno pomočjo 
okrepimo dobro počutje in preprečujemo bolezenska stanja.

Kvačkane in pletene igrače ter vsi ostali izdelki, ki nastajajo 
v okviru naših torkovih in petkovih druženj, so februarja 
dobili nove lastnike. V sodelovanju z igralsko skupino s strani 
DU Pivka smo otrokom Vrtca Pivka pripravili nepozabno 
dopoldne. Gospe z društva so odigrale pravljico Trije prašički, 
ob koncu igrice pa smo jim predali košare s kvačkanimi 
izdelki. 

Z delom bomo nadaljevali in še naprej ustvarjali unikatne 
igrače. Pridružite se nam lahko ob torkovih in petkovih 
srečanjih. 

torek od 16.00 – 18.30 
petki od 8.30 – 11.30: Klepet ob čaju ali kavi,  medgeneracijsko 
druženje, ki nam polepša dan s prijazno besedo in smehom 
ter nas navda z veseljem. Vabljeni, da se nam pridružite pri 
projektu Kvačkamo za vrtec. 
Lahko pa se nam pridružite samo pri klepetu in kavi in si 
popestrite dan.

Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka, 
na oglasnih deskah po mestu, spletni strani www.tockemoci.si 
in facebook strani Ljudske univerze Ilirska Bistrica. 
Dosegljivi smo na tel. št. 05 714 50 22 
ali mail: vgc.ilbistrica@gmail.com

Romana Morano,
strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

"Če bi se tudi vi radi pridružili aktivnostim v 
Večgeneracijskem centru v Pivki in ste starejši od 65 
let, se lahko obrnete na brezplačne prevoze Zavoda 

Sopotniki. Vse informacije si lahko ogledate na letaku 
desno." 

VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO – NOTRANJSKE REGIJE
TOČKA MOČI VGC KRPANOV DOM PIVKA
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KULTURNI PRAZNIK V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA
OTROKOM PODARILI POSEBNO LEPE IGRAČE 
Letos smo sklenili, da bomo praznovali kulturo malo drugače. 
V Društvu upokojencev sta zelo dejavni dve sekciji, literarni 
krožek Beremo skupaj in ročna dela. V sodelovanju z Vrtcem 
Pivka in Večgeneracijskim centrom smo izpeljali zanimiv 
kulturni in medgeneracijski projekt. 

Od septembra v VGC-ju izdelujemo kvačkane igrače za pivški 
vrtec. Igrače so narejene iz bombaža, pralne in narejene tako, 
da se otroci z njimi ne morejo poškodovati.  Že v začetku 
ustvarjanja smo nameravale predati igrače otrokom na posebni 
prireditvi.  Na krožku smo ugotovile, da se je Lidija Pavzin 
izjemno potrudila, saj je za odrsko uprizoritev pripravila 
pravljico Volk in trije prašički.  Hitro smo se dogovorile, da 
bo to naša prireditev za letošnji kulturni praznik. S pomočjo 
vzgojiteljic, ki so nam priskrbele rekvizite za sceno in otroke 
pripravile na predstavo, smo izpeljale nastop.  

Ob zaključku smo otrokom izročile igrače, ki smo jih do sedaj 
naredile.  Vsaka skupina je dobila večjo igračo, ki predstavlja 
maskoto njihove skupine – Žabice, Sončki, Gumbki, 
Medvedki... V košarah so bile še ostale igrače, ki so si jih 
med seboj razdelili. Naše delo je bilo izjemno poplačano, za 

nagrado smo dobile prisrčen aplavz in široke nasmehe naših 
najmlajših. Veseli smo bili vsi, otroci in upokojenke, na koncu 
smo skupaj zapeli in zaplesali. Naše prvo tovrstno druženje 
prav gotovo ni bilo zadnje. 
Igrač ni nikoli dovolj, zato v Večgeneracijskem centru še 
naprej pridno kvačkamo. Vesele smo, da se nam pridružujejo 
nove članice, rade pa bomo naučile tudi tiste, ki kvačkati še 
ne znajo.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

TEČAJ ZA DRUŽINSKE OSKRBOVALCE JE V POLNEM TEKU
Konec januarja se je pričel tečaj za družinske oskrbovalce, 
ki ga v okviru projekta »Občina prijazna starejšim« 
organizirata Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje in Občina Pivka.

Prva predavanja tečajnikov so bila namenjena predstavitvi 
izkušenj in pričakovanj udeležencev, sicer pa je vsako 
posamično predavanje namenjeno posebni tematiki. Tečajniki 
so se osredotočali na »prižiganje lučke« pri ljudeh, ki nas 
obkrožajo. Prižigati lučko pri stiku s starim človekom pomeni, 
da čimprej zagledamo in na njem opazimo nekaj lepega, 
dobrega in prijetnega. Nekaj takega, ki osebo, ki vzpostavlja 
stik, navdušuje. Cilj komunikacije je, da si pri vsakem stiku s 
starejšim prikličemo v spomin dobro in prijetno, saj to bogati 
tudi osebo, ki oskrbuje. Na srečanjih so udeleženci obdelali 
načine komunikacije s starejšo osebo, temeljito se seznanili 
z demenco, srčno in možgansko kapjo.  Tečajnike, teh je 
preko dvajset,  čakajo še predavanja o preventivi proti lastni 
izgorelosti osebe, ki skrbi za starejšega, o negi starejšega, o 
pripravi na odhod svojca v dom za starejše ter vsebine, ki se 
dotikajo umiranja in žalovanja. Tečaj za družinske oskrbovalce 

se bo odvijal do sredine meseca aprila, obsega namreč 10 
srečanj. Tečaj je za udeležence brezplačen in ga v okviru 
projekta »Starosti prijazna občina« sofinancira Občina Pivka. 
Večina udeležencev prihaja iz občine Pivka, nekaj pa tudi iz 
sosednjih občin. V okviru projekta »Starosti prijazna občina« 
se bodo tekom leta odvijale še druge aktivnosti, delavnice in 
predavanja. O vsebini bomo občane obveščali preko spletne 
strani in Pivškega lista.

Občina Pivka
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Zlatko Smrdel s Kala, predan krvodajalec, je na januarski 
krvodajalski akciji svojo kri daroval že stotič. Dati del sebe za 
življenje drugega je nedvomno ena najlepših gest, je častno 
dejanje, ki od posameznika ne zahteva veliko, veliko pa pomeni 
za sočloveka. Ob takih dogodkih je prav, da opozorimo ljudi na 
pomembnost krvodajalstva in spodbudimo vse, da postanejo 
in ostanejo redni krvodajalci. Za potrebe zdravstva v Sloveniji 
namreč vsak dan potrebujemo do 400 krvodajalcev, kri pa je 
še vedno nenadomestljivo zdravilo.

V soboto 9.3.2019 smo se s pionirji in mladinci udeležili 
regijskega tekmovanja v Kvizu, ki je potekalo v Kuteževem. 
Ekipo sestavljajo trije tekmovalci. Samo tekmovanje je 
sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu se tekmovalci 
pomerijo v teoretičnem znanju, v drugem pa spretnostno 
vezanje vozlov. Ekipe so se odlično odrezale, ekipa mladincev 
pa je osvojila odlično 3. mesto! 

Čestitke tekmovalcem in mentorjem.
PGD Pivka

PRIZNANJE IN POKLON ZA 
STOKRAT DAROVANO KRI

GASILSKO REGIJSKO 
TEKMOVANJE V KVIZU

Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite
HVALA VSEM, KI POMAGATE, KO JE TO POTREBNO
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Ob tem humanem dejanju sta mu čestitala in se iskreno zahva-
lila župan Občine Pivka Robert Smrdelj in sekretarka Območ-

nega združenja Rdečega križa Postojna – Pivka Erika Dekleva.

V počastitev letošnjemu svetovnemu dnevu Civilne zaščite, ki 
ga sicer 1. marca obeležujemo od leta 1990, je bila v začetku 
marca na Blokah regijska podelitev priznanj Civilne zaščite 
za leto 2019. Nesreča žal nikoli ne počiva. Vse pogostejše 
nevarnosti kaže tudi narava in vremenske razmere v našem 
okolju. Organizirane skupine za zaščito in reševanje ter 
pomoč prebivalstvu in materialnih dobrin so torej v takih 
primerih izjemno pomemben člen, ki se je v naši občini že 
večkrat izkazal. Srčnost, predanost in usposobljenost teh 
posameznikov zelo cenimo.

Med prejemniki priznanj, ki so le eden izmed načinov, ko se 
zaslužnim skupinam in posameznikom izreče spoštovanje ter 
poklon za predanost, so bili tudi letos pivški predstavniki. Za 
svoje dolgoletno in aktivno delo so namreč letošnji bronasti 
znak prejeli IVAN GRZETIČ, SAŠO ČESNIK in SKUPINA 
PRVIH POSREDOVALCEV IZ PGD PIVKA.

Ivan Grzetič je dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva 
Pivka, član operativne enote in član upravnega odbora društva, 
ki svoje bogato znanje prenaša na mlade gasilce in gasilce 
pripravke, katerim je tudi mentor v njihovem pripravljalnem 
obdobju.

Sašo Česnik je prav tako dolgoletni član Prostovoljnega 
gasilskega društva Pivka, član operativne enote in član 
upravnega odbora društva. Bil je dolgoletni poveljnik društva. 
Več let je bil član upravnega odbora društva, vestno je sodeloval 
pri izgradnji prizidka gasilskega doma in pri obnovi ter širitvi 
garaž ter nadziral gradbena dela. 

Člani in članice skupine prvih posredovalcev Prostovoljnega 
gasilskega društva Pivka se odzovejo na vsak klic na pomoč. 
Skupina prvih posredovalcev PGD Pivka deluje od leta 2013. 
Skupino sestavljajo bolničarji društva ter člani in članice z 
opravljenim izpitom prvih posredovalcev. V petih letih je 
bila skupina aktivirana preko dvajset krat. S pomočjo AED 
so oživljali več oseb in pomagali reševalcev nujne medicinske 
pomoči pri oskrbi obolelih oseb. Skupina je s svojim posredovanja 
ob srčnem zastoju rešila več življenj in aktivno pripomogla v 
sistemu zaščite in reševanja.

DKH

Iskrena hvala in čestitke vsem nagrajencem ter tudi vsem 
ostalim, ki ste dnevno na voljo za vsakršno pomoč ob 
neljubih situacijah!
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V Pivki že vrsto let tradicionalno praznujemo slovenski 
kulturni praznik. 

»Kultura mora biti del našega vsakdanjika, to bi moral biti 
način življenja posameznika, če hočemo v tem globalnem 
svetu preživeti kot narod in posamezniki. Kultura je tudi 
vrednota, ki jo moramo negovati zase in ohranjati za 
prihodnje rodove. Ta praznik ni samo spomin na dr. Franceta 
Prešerna, ampak je praznik vseh nas, ki nam je mar za lepo 
slovensko besedo…«, je v uvodnem nagovoru poudarila 
predsednica KD Lipa Pivka Irena Margon. 

Letos smo se skupaj z Občino Pivka odločili, da se še posebej 
spomnimo našega izjemnega pesnika. Prireditev smo posvetili 
Prešernu. V goste smo povabili gospoda Janka Krištofa, 
duhovnika iz Bilčovsa, v Borovljah je dekan, je pa tudi 
predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu, in njegovega 
glasbenega spremljevalca, pravega virtuoza, pianista Tonča 
Feiniga z avstrijske Koroške. Skupaj sta izvedla zahteven 
recital Prešernovega Krsta pri Savici. To je bila lepa obuditev 
spomina na velikega pesnika.  

Pred začetkom recitala je domačin, solist Matej Lenarčič, 
zapel slovensko himno, Prešernovo Zdravljico. Sledil je 

dramski nastop Janka Krištofa z recitalom.  Posebnost letošnje 
prireditve je tudi, da gosta, ki sta uprizorila Prešernovo 
stvaritev, prihajata z avstrijske Koroške, zato sta nam bila še 
bolj draga, saj s tem povezujemo Slovence naše domovine in 
Slovence, ki živijo na Koroškem v Avstriji.  

V dvorani Krpanovega doma v Pivki se je zbralo veliko 
ljubiteljev kulture, ki so prisluhnili gostoma večera ter se po 
končani prireditvi še dolgo zadržali v prijetnem pogovoru  in 
skupaj nazdravili prazniku in vsem nam.

Tekst in foto: Ernest Margon

Kratka vsebina izpod peresa našega rojaka, 
slavista prof. dr. Antona Požarja: 

France Prešeren: Krst pri Savici

Pesnitev Krst pri Savici ima uvodni sonet, ki je posvečen spominu na 
Prešernovega prijatelja Matijo Čopa, ki je veliko prezgodaj nesrečno 
utonil v Savi. Pesnitev je bila Prešernova zamisel o nacionalnem epu. 
Ep ima dva dela. Vsebina Uvoda ima zgodovinsko snov, povzeto po 
Valvasorju. Opisuje spopad med krščanstvom in poganstvom. Bijeta 
se dve vojski, poganom poveljuje junak Črtomir, ki edini preživi 
v strašnem boju, napada jih krščanska Valjhunova vojska. Ideja 
Uvoda je opevanje veličine narodne svobode in obtožba nasilnega 
pokristjanjevanja. Drugi del se imenuje Krst. V tem delu gre za 
notranje boje in analizo Črtomirove duševnosti, življenjskih porazov 
in njegove spreobrnitve. Premagani Črtomir stoji ob Bohinjskem 
jezeru in želi videti nekdanjo zaročenko Bogomilo. Ta mu pove, da 
se je zaobljubila Bogu, da bi on ostal živ. Ob jezeru mu krščanski 
duhovnik razlaga, da krščanstvo temelji na ljubezni in da Valjhunovo 
nasilno pokristjanjevanje ni bilo pravično. Bogomila Črtomira 
povabi, naj sprejme krst. Črtomir se odloči,  spreobrne in se odpove 
Bogomili ter postane duhovnik. Pesnitev je poveličevanje krščanske 
vere v dobrega Boga, posmrtno življenje ter prostovoljno služenje 
Bogu.

Povzeto po: dr. Anton Požar: Oris slovenskega slovstva 
(I. del do leta 1848).

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

Šempeter 1300 - Društvo za druženje in solidarnost in 
Kavarna Pivka sta ob kulturnem prazniku v kavarni Pivka 
priredila kavarniško urico. Na prireditvi so se zbrali ljubitelji 

kulture, kjer je Srečko Likar recitiral pesmi iz svoje knjižice 
Utrinki življenja. Spremljal ga je Kristijan Črlenec na kitari s 
slovenskimi pesmimi. 

Pokazalo se je, da je interes občinstva pozitiven, in da so 
obiskovalci željni kulture in zabave.  Kavarna v Pivki je 
obnovljen prostor s prijetnim ambientom in osebjem, ki si želi 
poživiti in oživiti nekdanje veselje. Imajo še veliko obetajočih 
in zanimivih idej, za katere upamo, da se bodo tudi uresničile.

Društvo Šempeter 1300 se je odločilo, da bo nadaljevalo 
kavarniške urice v Pivki, zato se nam naslednjič pridružite 
in poveselite z nami. 

Srečko Likar

KAVARNIŠKA  URICA

Foto: S.G
. 
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MLADA GLASBENICA IZ PIVKE POD OKRILJEM GLASBENE 
ZALOŽBE MENART RECORDS SLOVENIJA
Mlada glasbenica iz Pivke, ki se 
predstavlja pod umetniškim imenom 
Ella Roš, na Pivškem pa bolj poznana 
kot Nuša Klobučar, po lanski izdaji svoje 
prve avtorske pesmi »Vse, kar je bilo«, 
v novo leto vstopa z izdajo nove, prav 
tako avtorske pesmi »Pogrešam te«. 

Pod okrilje jo je namreč vzela ena 
izmed najbolj prepoznavnih glasbenih 
založb Menart Records Slovenija, kjer 
se s pomočjo producenta in glasbenika 
Alexa Volasko podpisuje kot avtorica 
besedil in avtorica glasbe svojih del.

Ella je o novi pesmi Pogrešam te 
povedala spodnje:

»Pesem je namenjena vsem, ki so 
v življenju koga izgubili in so žal 
primorani živeti brez njih naprej. 
Vsak človek je unikat in ko nekoga, 
ki ga imamo radi, izgubimo, imamo 
hvala bogu v življenju eno lepo stvar: 
spomine, ki pa so neprecenljivi in le-te 
bomo večno nosili v svojih  srcih. To je 
tudi sporočilo moje pesmi.«
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Dan po slovenskem kulturnem prazniku smo člani Kulturnega 
društva Lipa Pivka spet uspešno izpeljali akcijo »Podarimo 
knjigo«.  Povabilu »vzemi knjigo« smo dodali še pravo figo 
kot spomin na »doktorja fig«. Deveto leto podarjanja knjig je 
že za nami. Začeli smo leta 2011, bralci in ljubitelji knjig so 
se navadili na ta dogodek in vsako leto nas kdo preseneti z 
večjim številom knjig, ki jih prinese v dar. Tudi letos smo jih 
dobili eno veliko škatlo. Knjige so bile po tematiki različne, 
leposlovne, zgodovinske, nekaj priročnikov. Obiskovalci 
so se radi ustavili pri naši stojnici in tako smo spet podarili 
in oddali preko 100 knjig. Podarjanje knjig je tako postalo 
tradicionalen knjižni dogodek, ki ima že lepo število zvestih 
in rednih obiskovalcev. Številni obiskovalci se spomnijo 
in tudi sami radi prinesejo kakšno knjigo na stojnico. Zato 
jih vabimo, naj se tega spomnijo, saj bomo imeli  v začetku 
decembra spet akcijo podarjanja knjig.

Seveda pa je treba spomniti še na društveno knjigobežnico, 
ki domuje v avli trgovine Spar, in je na razpolago čez vse leto.

Tudi tam se najde kakšna knjiga, lahko pa jo tudi kdo prinese 
in postavi na polico. 

Naj knjige krožijo med bralci in se ne prašijo na 
knjižnih policah! 

Irena Margon

PODARJANJE  KNJIG OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
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Za omenjeno pesem so posneli tudi videospot, ki je za Ello prvi v vrsti, ta pa je 
bil posnet na območju utrdb hriba Primož v Pivki. Sicer so Pivčani pevki lahko 
prisluhnili tudi doma na decembrskem dogajanju pred Krpanovim domom ter na 
februarski prireditvi Športnik leta.

Sara Vodopivec
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45 LET OKTETA BORI
Oktet Bori je bil ustanovljen v jeseni leta 1973. Prvotno je 
nastopal pod imenom oktet Perutninarskega kombinata 
Pivka, kakšno leto pozneje pa je prevzel ime, pod katerim ga 
poznamo danes: oktet Bori. Povezal se je v takratno Kulturno 
društvo Pivka, katerega člani so bili takrat še oktet Javor, Moški 
pevski zbor Pivka, oktet Društva upokojencev, mladinski 
pevski zbor Amadeus, dramska skupina in šolsko kulturno 
društvo Osnovne šole bratov Vodopivec Pivka. Svojo pevsko 
sobo za učenje je oktet imel v zgradbi železniške postaje Pivka, 
saj smo bili člani okteta kar štirje železničarji. Po ukinitvi 

zveze kulturnih organizacij Postojna je tudi Kulturno društvo 
Pivka prenehalo z delovanjem, posamezne skupine društva pa 
so nadaljevale delo posamezno, vsaka zase. Tako smo se tudi 
mi takrat pripojili železniškemu kulturnemu društvu Tine 
Rožanc v Ljubljani. 

Tako smo delovali do slovenske osamosvojitvene vojne, ko 
nam je delovanje v pevski sobi na železniški postaji preprečila 
jugoslovanska ljudska armada, ki je sobo zasedla in jo 
uporabila za nastanitev stražarjev. V času njihovega bivanja so 
nam uničili vso dokumentacijo, arhiv in trajno poškodovali 
pianino, s katerim smo vadili.

Sedaj imamo že nekaj let vaje v Osnovni šoli Prestranek, kjer 
smo tudi vadili za koncert ob naši 45-letnici obstoja. Koncert 
smo izvedli v režiji gledališkega igralca Romana Končarja in 
s pomočjo družinskega kvarteta Gostiša iz Logatca na dan 
2. februarja 2019 v nabito polni dvorani kulturnega doma v 
Postojni.

J. E. S.

V soboto, 16. februarja, so v polni športni 
dvorani Skala nastopili Modrijani, ki so se 
v Pivki ustavili v sklopu turneje "Modrijani 
osebno". V triurnem koncertu so Modrijani 
tokrat prikazali nekaj drugačnega. S 
koncertom, naslovljenim "Modrijani 
osebno", so se obiskovalcem predstavili na 
humoren način. Na ta način se želijo približati 

poslušalcem na bolj osebni ravni in pripraviti domače vzdušje, kar jim 
je več kot uspelo. Poslušalci so lahko uživali ob njihovih hitih, kot so 
»Moja«, »Ti, moja rožica«, »Klic srca« in »Rock me«. Po koncertu, ki so ga 
obiskovalci zaključili z dolgim aplavzom, so bili v preddverju dostopni tudi 
za fotografiranje in deljenje avtogramov.

MODRIJANI  NAVDUŠILI V PIVKI 

Foto: Atelje Postojna

Danijel Kovačič Grmek
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Praznik zaljubljencev pa tudi vseh tistih, ki se imamo tudi sicer 
radi, je Občina Pivka na pobudo mladinskega gibanja Mladi 
za Pivko letos obeležila na prav posebno simpatičen način. 
Podobo trga pred Krpanovim domom so na petkov popoldan 
(15. februarja) znova olepšale prikupne lesene hiške, s svojo 
prilagojeno valentinovo ponudbo. Poseben čar je v središču 
Pivke znova pomenilo druženje družin, srečanje prijateljev 
ali zgolj sprehod skozi tematsko obarvano dogajanje, ki se 
je nadaljevalo tudi v zaljubljen glasbeni večer. Pred tem je 
bila uspešno izvedena tudi ustvarjalna delavnica na temo 
Ljubezen v družini, kjer so otroci s svojimi starši ustvarili 
prave umetnije.

DKH

VALENTINOVO PRED KRPANOVIM DOMOM

Prenovljena kavarna v Pivki je ob 8. marcu svojim gostom 
ponudila lep, romantičen večer ob glasbi in petju. Na pobudo 
in povabilo lastnikov kavarne je nastopil kantavtor Tone 
Škrlj iz Knežaka. Kot ga prijatelji imenujejo romantik, je tudi 
pripravil glasbeni večer, poln romantičnih in ljubezenskih 
pesmi. Zapel je precej znanih pesmi slovenskih glasbenikov, 
dodal pa je tudi svoje avtorske pesmi. V kavarni se je zbralo 
veliko število gostov, vse od mladih pa do starejše generacije. 
Lastniki kavarne so bili gotovo zadovoljni in to jim daje 
pogum, da bodo s kavarniškimi dogodki še nadaljevali.  

Irena Margon

GLASBENI VEČER V PIVŠKI KAVARNI 

Juršče je najmlajša vas na zgornji Pivki. Gibanje prebivalstva 
vasi se je skozi čas zelo spreminjalo. Po podatkih iz knjige Na 
Jurščah sem doma avtorja Ignaca Sedmaka je leta 1869 v vasi 
živelo 233 prebivalcev, leta 1910 - 372,  leta 1945 -  412, 2009 
- 146 in 2018 - 147 prebivalcev.  V  prazne hiše se  naseljujejo 
novi ljudje, ki cenijo neokrnjeno naravo in si želijo odmika 
iz mestnega hrupa. Čas, ki ga živimo, je čas individualizma, 
odtujenosti in potrošništva. Ob tem je socialna razsežnost 
človeka zanemarjena in šibka, žal tudi na vasi. V tem spoznanju 
smo  v Kulturnem društvu Juršče  želeli izpostaviti povezanost 
z novimi Jurščani. V nedeljo, 17. februarja, je bil izpeljan 
lep dogodek z naslovom Spoznavni večer novih Jurščanov. 
V Kulturnem domu Juršče smo člani društva sprejeli vse 
povabljene. Po uvodnem pozdravu in kratki predstavitvi 
smo odšli na sredo vasi. Andrej Žužek je lepo in dogodku 
primerno predstavil glavne značilnosti vasi. Leta 1905 je bila 
zgrajena nova šola, sredi vasi je bila 1899 zgrajena  »štirna« 
vodnjak, ki  je s pitno vodo oskrboval vse vaščane. Leta 1978 
so prizadevni člani Krajevne skupnosti pod predsednikom 
Antonom Sedmakom postavili lep in pomenljiv spominski 
park vsem padlim v vojni in vsem pogrešanim vaščanom.  
Kamniti križ  sredi vasi so leta 1924  postavili fantje v zahvalo za 
srečno vrnitev iz vojske. Cerkev sv. Jurija, zgrajena leta  1664, 
je zvesta priča krščanskih korenin Jurščanov. Tudi v težkih 
časih pomanjkanja so zelo preprosti ljudje čutili in spoznali, 
kako pomembna je vera in prava krščanska duhovnost. 
Nadaljevali smo s kulturno vsebino. Ana Žužek Barle in 

Helena Bizjak sta prebrali poezijo prve učiteljice na Jurščah 
Štefanije Knafelc Pečar in poezije Helene Bizjak. S ponosom 
smo predstavili naših pet knjig: Na jurški zemlji avtorice Irene 
Uršič, Na Jurščah sem doma avtorja Ignaca Sedmak, Zbornik 
Naših deset let, knjigo Moje življenje, moja vas, moja vojna 
avtorice Vere Žužek in Poezije avtorice Štefanije Knafelc Pečar. 
Prijetno druženje in spoznavanje se je ob dobro obloženi mizi 
nadaljevalo. Bližina nas je osrečevala in hkrati povezala. Za 
prijetno vzdušje je s harmoniko poskrbel Tomislav Mulec  
(novi Jurščan). Dragocenost trenutka in pomen skupnosti 
smo vsi začutili. Vsem, ki so se našemu povabilu odzvali, 
se v imenu KD Juršče zahvaljujemo in se veselimo našega 
skupnega delovanja v dobro in lepo vseh vaščanov in 
domovine Slovenije. 

Majda Žužek

SPOZNAVNI VEČER NOVIH JURŠČANOV
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OBISK OBČINE ŠT. JAKOB V ROŽU
V ponedeljek, 25. 2., sta župan Robert 
Smrdelj in predsednik Trške skupnosti 
Pivka Ernest Margon obiskala koroško 
občino Št. Jakob v Rožu. Tako sta vrnila 
obisk tamkajšnjega župana Heinricha 
Kattniga in predstavnikov občine 
lansko jesen v Pivki. Sicer pa stiki med 
Pivko in  Št. Jakobom v Rožu trajajo 
že dalj časa, povezani pa so s pivškim 
povabilom Korošcem, ki imajo v občini 
naselje Št. Peter z znano Višjo šolo za 
gospodarske poklice, da bi se pridružili 
tradicionalnim srečanjem Šempetrov. 
Lansko leto so z delegacijo že prišli na 
srečanje v Špetru Slovenov v Beneški 
Sloveniji. Najprej je gosta sprejel 
župan Heinrich Kattnig z direktorjem 
občinske uprave mag. Muschet 
Arnoldom in občinskim svetnikom  
Franzem Baumgartnerjem in jima 
razkazal občinske prostore, nato so 
obiskali znano Višjo šolo za gospodarske 
poklice v bližnjem Št. Petru, kjer jim je 
o šoli in njenem poslanstvu v koroškem 
in slovenskem prostoru spregovoril 
ravnatelj  Štefan Schellander. Sledil 
je še ogled bližnjega smučarskega 
tekaškega centra, ki je zaradi letošnjih 
pomladanskih razmer zasnežen z 
umetnim snegom. Pri skupnem kosilu 
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sta gosta spoznala še podžupana Franza Inzka. Župana sta v pogovoru izmenjala 
izkušnje lokalne samouprave v Avstriji in Sloveniji in spregovorila o načrtih obeh 
lokalnih skupnosti za naprej. Gostitelji so bili veseli uspešnega črpanja evropskih 
sredstev v občini Pivka, saj sami takih možnosti glede na »staro« članstvo v EU 
nimajo. Sodelujejo pa z občinama Jesenice in Jezersko. Predsednik TS Pivka Ernest 
Margon je predlagal, da po vključitvi njihove občine v tradicionalno srečanje 
Šempetrov vzpostavijo športne in kulturne stike, kar je župan Kattnig sprejel z 
odobravanjem. Svetnik Franz Baumgartner je obljubil podporo vključitvi Št. Petra 
in občine v srečanja Šempetrov in se veselil novih stikov med občinama. Tako so 
zaključili srečanje z lepimi obeti za nadaljnje stike na različnih področjih, kjer 
pa bodo na potezi kulturna in športna društva z obeh strani. Nedvomno bodo 
po letošnjem srečanju Šempetrov v Dravogradu, ki se ga bodo udeležili občani 
Št. Jakoba v Rožu,  prvo junijsko soboto, že kakšna nova pobuda za sodelovanje. 
Podžupan Franz Inzko s soprogo pa se je že čez par dni ustavil v Pivki na poti na 
krajši oddih  na Jadran in se za krajši čas oglasil pri predsedniku TS Pivka Ernestu 
Margonu.

Irena Margon

POMLADNA ČAJANKA - »PESMI NAŠIH PESNIC IN PAPIRNATE 
ROŽE«
Kulturno društvo Lipa Pivka in knjižnica Pivka sta v četrtek, 
7. marca, v čitalnici knjižnice priredila pomladno čajanko. 
Mogoče je bil »kriv« mesec marec, ki naj bi bil precej »ženski« 
ali pa je tematika ženske poezije privabila kar 17 obiskovalk 
in 3 obiskovalce na naše srečanje. Po decembrskem srečanju 
smo se srečali s poezijo, ki so jo v preteklosti pa vse do 
današnjih dni ustvarjale ženske pesnice, ki so bile dolgo časa 
v senci moških poetov in dolgo niso dobile pravega mesta 
v literarni zgodovini. Za uvod sem udeležencem povedala 
nekoliko o vlogi žensk v kulturi in besedni umetnosti vse 
od razsvetljenstva, skozi romantiko, realizem, moderno pa 
do danes. V preteklosti je bil močan in dolgotrajen boj za 
vzpostavitev našega jezika, nacionalne zavesti in kulture. 
V tem procesu je bil ta prostor dolgo časa za ženske zaprt, 
saj niso mogle biti nosilke novih literarnih tokov, ker niso 
imele možnosti vključevati se v literarno življenje slovenstva, 
tradicionalno gledanje na žensko vlogo doma pa je bilo 
globoko vkoreninjeno. Počasi, a vztrajno so posameznice – 
ženske zavzemale prostor v literaturi. Danes lahko govorimo o 
bolj sproščeni vlogi ženske v javnem življenju. Sledil je recital, 
ki smo ga oblikovali udeleženci čajanke tako, da smo recitirali 
pesmi po lasnem izboru, in sicer iz poezije Saše Pavček, Makse 
Samsa, Lili Novy, Ludovike Kalan in še mnogih drugih. Vmes 
je dogajanje z glasbenim nastopom recital popestrila učenka 

prvega razreda glasbene šole Julija s prečno flavto, ki jo že 
dobro obvlada. Po končanem kulturnem delu smo se razveselili 
krasnih šopkov papirnatih rož, ki nam jih je podarila gospa 
Marija Dolgan iz Gornje Košane, ki izvrstno obvlada to ročno 
spretnost. Pokazala nam je, kako izdelati nagelj in kmalu jih je 
nastalo kar nekaj. Dokaj hitro sta minili dve uri. Predno smo 
se razšli, je Ernest Margon v imenu KD Lipa vsaki udeleženki 
poklonil rdeč nagelj za praznik. Naslednjič pa spet »odhajamo 
na teren«, in sicer na Prem k pesniku Dragotinu Ketteju 24. 
aprila, saj bo 26. aprila njegova 120. obletnica smrti in ga 
bomo počastili v njegovi rojstni hiši – muzeju.

Irena Margon
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Turistično društvo Pivka
V A B I

5. aprila ob 19. uri 
v galerijo v Krpanovem domu na 

otvoritev etno fotografske razstave 
"Čas, ki ga več ni - 2" 

avtorja Aleksandra Kušlana iz Pivke.

Fotografije predstavljajo našo preteklo in polpreteklo 
zgodovino skozi oči fotografa. Na fotografijah je zabeleženo 

različno delo ljudi, ki je zagotavljalo največkrat edini vir 
zaslužka.

Vabljeni k ogledu.

Zadnji petek v februarju je bila velika dvorana Kulturnega doma 
v Slavini dodobra napolnjena z obiskovalci. Veliko domačinov 
in obiskovalcev iz vseh krajev zgornje Pivke si je prišlo ogledat 
dragoceno srednjeveško rokopisno knjigo Slavinski misal, ki 
je bil po naključju odkrit, in kasneje po dolgih prizadevanjih 
Narodne in univerzitetne knjižnice iz Ljubljane odkupljen in 
vrnjen v Slovenijo. Misal je bil napisan leta 1481 za cerkvene 
potrebe v cerkvici sv. Danijela v Zalogu pri Postojni, ki je 
takrat še spadala v slavinsko prafaro. Takratni prebivalci so ga 
naročili prav za to cerkev za bogoslužne namene, napisali in 
izdelali pa so ga v delavnici v Nürnbergu v Nemčiji. Misal je 
nastajal v nemirnih časih zgodovine, saj so takrat v našo deželo 
vdirali Turki in napadali naše vasi in prebivalstvo. Kljub temu 
so naši predniki izkazovali svojo vernost in si jo prizadevali 
ohranjati tudi z izdelavo svoje lastne mašne knjige. Misal so 
postavili na ogled prav v kraju, kamor je nekoč pripadal.
Slavinski misal je doživel prav zanimivo usodo. Predstavil jo je 
Janko Boštjančič iz Kulturnega društva Slavina, ki je povedal, 
kako je bil misal prvič opažen v katalogu dražbene hiše Sotheby 
v Londonu leta 1982. NUK si je prizadeval za odkup, vendar 
niso bili uspešni. Kasneje je postal last antikvariata v ZDA, leto 
za tem pa last zasebnega zbiralca rokopisov v Torontu. V letu 
2002 je pater Martin Dimnik, takratni predstojnik Papeškega 
inštituta za srednjeveške študije v Torontu, uspel fotografirati 
knjigo.  Leta 2002 pa je Janko Boštjančič vzpostavil stik z 
lastnikom in dobil soglasje za uporabo kopij fotografij, da so 
lahko pripravili strokovno predavanje o misalu. Takrat je bila 
tudi širša javnost seznanjena z vrednostjo tega dokumenta, 
ki priča o izjemni kulturni dediščini in pomenu le-te za 
našo zgodovino in razvoj jezika. Prizadevanja za odkup te 

dragocene knjige so se nadaljevala in s pomočjo Ministrstva 
za kulturo so knjigo odkupili lani 12. septembra za 63 000 €. 
O misalu je spregovoril domači župnik Jože Jakopič v imenu 
prafare Slavine, soorganizator prireditve, ki je poudaril, da je s 
tem misalom potrjena prva pisna omemba cerkve sv. Danijela. 
O misalu je spregovorila ravnateljica NUK-a Martina Rozman 
Salobir, ki je poudarila, da je misal nekaj lepega in presežnega, 
saj so zanj takrat poiskali najboljše mojstre, ki so čudovito 
izdelali poslikave inicial. Vodja rokopisnega oddelka NUK-a 
Marijan Rupert je rokopis imenoval kot biser slovenskega 
duhovnega in kulturnega življenja. Restavratorka Jedrt 
Vodopivec Tomažič je zagotovila, da je misal originalno delo. 
Ob koncu predstavitve pa je nastopila še ddr. Nataša Golob, 
vodilna poznavalka srednjeveških rokopisov in slikarstva, 
ki je še posebej poudarila pomen knjige, ki je bila izdelana 
prav za liturgijo posebne cerkve. Izpostavila je zanimivost, 
da misal vsebuje izredno dolg kolofon, iz katerega so lahko 
ugotovili precej podatkov o izdelavi rokopisa in njegovi 
opremi z inicialami, ki so bile skrbno narisane v delavnicah 
v južnonemškem prostoru. Misal ima 78 folijev s po 1100 
znaki na eni strani napisanih na pergamentu. Izjemno delo, 
ki je v današnjem času neponovljivo. Celotna prireditev je 
bila bogato kulturno obarvana, saj so h kulturnemu programu 
prispevali pevci domače vokalne skupine Slavna in domačinka 
solistka Neža Kernel s samospevom Miroslava Vilharja ob 
spremljavi brata Jurija na klavirju. Kulturni večer je več kot 
dostojno počastil mesec kulture, obiskovalci pa smo doživeli 
trenutek, ki je veličasten za narod in za nas, ki živimo v tem 
zanimivem času.

Irena Margon

SLAVINSKI MISAL SPET DOMA, ČEPRAV ZA KRAJŠI ČAS
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Pomlad, ki jo v Hiši kulture vsako leto z veseljem pričakamo, 
saj nam omogoči posedanje na terasi z razgledom na gnezdo 
štorkelj vrh sosedovega dimnika, prinaša dve razstavi, ki ju 
bosta izvedla dvakrat po dva umetnika oziroma umetnici. 
V aprilu bosta sestri Nataša in Katja Skušek predstavili novo 
izvedbo projekta Pri Zlatem stegnu, v maju pa bosta Nina 
Slejko Blom in Conny Blom v goste pripeljala konceptualno 
umetnico Klaro Sax. 

Pri Zlatem stegnu je umetniški projekt Nataše in Katje Skušek, 
ki poteka od leta 2012. Skozi svoj razvoj je doživel vrsto 
preobrazb in različnih postavitev, vendar je ostal vseskozi 
zvest temeljnemu vsebinskemu izhodišču – to je proces 
prehranjevanja in z njim povezane navade, običaji, rituali ipd. 
Umetnici z ustvarjalnim preoblikovanjem procesov priprave, 
postrežbe in (po)uživanja hrane v sodobnih umetniških 

praksah razkrivata delovanje omenjenih mehanizmov v ozadju 
in tako odpirata prostor kritične refleksije in razmisleka.

Klara Sax v svojih projektih raziskuje estetske zmožnosti 
preprostih materialov in kako se ti odzivajo na druge 
elemente ter prostor, ki ga zasedajo. Tokrat bo predstavila 
Tretjo konstruktivistično razstavo na Slovenskem, sledeč 
prizadevanjem umetnika Avgusta Černigoja (1898-1985). 
V svojem času je bil Černigoj zapostavljen in nerazumljen, 
danes pa velja za utemeljitelja konstruktivizma pri nas in 
enega najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde v 
slovenski likovni umetnosti. Avgusta 1924 je pripravil 1. in 
nato julija 1925 še 2. konstruktivistično razstavo, s katerima 
je skušal provincialni Sloveniji približati miselnost Bauhausa 
in podati kritiko plehkosti umetnosti 19. stoletja. Klara Sax 
nadaljuje njegova prizadevanja, a se v luči sodobnih socialno-
političnih okoliščin in neo-globalne enoličnosti nanaša 
na kontinentalno provincialnost in univerzalno kulturno 
osiromašenje. 

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka

Mojca Grmek

SPOMLADANSKE RAZSTAVE V HIŠI KULTURE
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otvoritev: 
10. maj ob 19 h

JESENSKO ZIMSKI UTRINKI IZ DRUŠTVA INVALIDOV PIVKA
Člani društva invalidov Pivka so imeli 
aktivno zimo. Športniki so se udeležili 
balinarskih turnirjev v obalno kraški 
regiji in trenirali na balinišču Rešta v 
Pivki. V mesecu novembru so izdelovali 
novoletne okraske in vizitke. Delavnice 
je vodila članica društva Blažena Pahor. 
Z izdelki  so obdarili starejše in bolne 
člane, ki so jih obiskali v času božičnih 
praznikov. Programsko leto so zaključili 
z zborom članov 23. 2. 2019 v Pivki v 
gostilni Kara. Slednjega se je udeležil 
tudi predsednik ZDIS, g. Drago Novak 
in predsedniki in predsednice društev 
obalno kraške regije. V tekočem letu 
imajo pripravljene nove načrte in pester 
program dogajanj, saj praznujejo 20. 
obletnico delovanja. 

Danijel Kovačič Grmek
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Zagorje je že vsaj od Vilharjevih časov zapisano kulturi. To se 
včasih izraža bolj intenzivno, drugič manj odmevno. Podatki 
zgodovinskih virov kažejo, da je imelo Zagorje na Zgornji 
Pivki primat in pomembno vlogo v času ustanavljanja šol, 
kasneje čitalnic, tja do gasilskih društev, pa še kaj bi se našlo. 
Kontinuiteta kulturnega udejstvovanja v Zagorju se kot rdeča 
nit že krepko vleče proti dvestoletnici.

Preteklo leto, ki smo ga v naših krajih označili za Vilharjevo, 
je Zagorce še dodatno vzpodbudilo k ponovni poživitvi 
kulturnega delovanja. Zgoščeno načrtovanje in skoraj hkratno 
uresničevanje zastavljenih ciljev nam ne puščata veliko 
prostora za pregled opravljenega. A pri nas se dogaja marsikaj.
Kulturno prosvetno društvo Miroslav Vilhar Zagorje od 
pretekle jeseni pridno uporablja prostore izpraznjene 
podružnične šole Zagorje. Tedensko se tam zbirata dve skupini, 
ki dajeta nekdanji šoli toplino in zvok: sredini večeri so pod 
budnim očesom Miljenke Moharič namenjeni filcanju ter s 
tem ustvarjanju okrasnih in uporabnih predmetov, sobotne 
večere pa si je prostor rezerviral novi zagorski ženski pevski 
zbor pod vodstvom avtorice pričujočega članka. Že jeseni se 
je zbor predstavil na kar treh nastopih, ob novem letu proslavil 
prvo obletnico delovanja, spomladi pa sledi nadaljevanje. 
Med jesenskimi počitnicami smo poskrbeli za otroke. Žal 
nam je deževje pokvarilo načrte po spoznavanju starih iger 
na prostem, tako da se je bilo treba znajti in do 20 otrokom 
ponuditi alternativo. Našli smo jo pod streho šole, kjer smo si 
čas krajšali z namiznimi igrami in risanjem ob branju zgodbe 
»Ronja, razbojniška hči«. Zanj je s svojim mehkim glasom 
poskrbela Miljenka Moharič. Namen teh uric je bil zvleči 
otroke stran od elektronskih naprav in jim pokazati veselje ob 
medsebojnem druženju, kar nam je vsekakor uspelo.

Gasilci so poskrbeli za novoletno zabavo, v začetku februarja 
pa so si njihovi najmlajši člani v pivški kinodvorani ogledali 
animirani film »Kako izuriti svojega zmaja« v 3D projekciji. 
Seveda so domov prišli navdušeni in že komaj čakajo novih 
gasilskih pustolovščin, ki jih čakajo spomladi. Prav mladi, 
natančneje birmanci, so s svojim žarom že drugo leto zapored 
na oder postavili tudi miklavževo igrico, tokrat pod budnim 
očesom Katjuše Vadnjal. Miklavževanje, pri katerem za 
darila poskrbijo sodelavke Karistas, je za otroke iz naših vasi 

vedno prijetna izkušnja. Že tradicionalno je mesec januar 
rezerviran za zimska predavanja. Januarski petkovi večeri 
so v dvorano gasilskega doma pritegnili množice od blizu 
in daleč. Za vsakega se je kaj našlo: najprej smo z rojakom 
Rudijem Kruhom spoznavali zdravilnost soka iz bio mlade 
pire, nato smo z Mileno Miklavčič, avtorico knjige »Ogenj, rit 
in kače«, pokukali v preteklost z nevsakdanje strani. Arheolog 
Dimitrij Mlekuž nam je z LIDAR posnetki predstavil izredno 
bogastvo ostankov bivanja v naših krajih od prazgodovine 
dalje. Predavanja so navdušila, sklenila pa sta jih razstava 
»Trenutki« nekdanje učiteljice zagorske podružnične šole 
Erike Jug in čajanka z družinskima terapevtoma Sanjo in 
Janijem Jeričkom, ki jo je vodila domačinka Katja Lavrih.

Da mera le še ni čisto polna, že nekaj let skrbi Marjeta Marinčič, 
mentorica študijskega krožka »Naravna in kulturna dediščina 
Zgornje Pivke«. Ljudska univerza Postojna, ki deluje pod 
okriljem Zavoda Znanje Postojna, je njeno in našo zagnanost 
in zavzetost letos nagradila na čisto poseben način. Marjeta je 
letos mentorica kar dvema krožkoma, ki delujeta v Zagorju: 
eden od njiju je naravnan naravoslovno-športno, drugi se 
posveča kulturno-zgodovinski tematiki svojega območja.

Preplet različnih prireditev in udejstvovanj bomo v Zagorju 
nadaljevali tudi v pomladanskih mesecih. Zagotovo pridite, 
saj bomo le tako kulturo druženje lahko predali naslednjim 
generacijam!

Tatjana Lutar

KAJ SE DOGAJA V ZAGORJU?
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Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Pivka 
je v začetku meseca marca izvedlo redni letni  zbor članov. 
Poleg članov sta se povabilu odzvala tudi koordinator Zveze 
častnikov kraško notranjske regije g. Dejan Stančič in 
predsednica OZSČ Ilirska Bistrica, ga. Vojka Kovačič. 

Po izvolitvi delovnega predsedstva in ostalih organov zbora je 
podpredsednik združenja g. Evgen Primožič seznanil prisotne 
o realizaciji aktivnosti iz Letnega programa dela 2018. Kljub 
temu, da naše združenje po številu članov sodi med manjša 
združenja, je izrazil zadovoljstvo, da smo izvedli kar nekaj 
odmevnejših aktivnosti iz programa, in sicer: 
- vojaško strokovno predavanje »Vojaške veščine in zvijače«,
- vojaška strokovna ekskurzijo na Dolenjsko in ogled podjetja 
Arex v Šentjerneju,
- sodelovanje na dnevu odprtih vrat vojašnice v Pivki,
- sodelovanje na »vesterngi« v PVZ Pivka,
- udeležba na partizanskih smučinah na Cerknem,
- slovesnosti ob 70. obletnici Teritorialne obrambe (TO) ter
- udeležbo članov združenja na aktivnostih, ki jih organizirajo 
druga častniška, veteranska in druga domoljubna združenja 
na območju domače občine in širše.

Predsednik združenja g. Gregor Ribnikar je v nadaljevanju 
predstavil aktivnosti in cilje združenja za leto 2019. Poudaril 
je, da si združenje s svojim programom dela prizadeva 
zadovoljiti želje članov v smislu ohranjanja pridobljenih 
vojaško strokovnih znanj, motivirati člane za medsebojno 
druženje v obliki sodelovanja na skupnih dogodkih ter 
pridobivanja novih članov. S svojim delovanjem želi združenje 
skrbeti za kulturno, rekreacijsko in športno dejavnost članov. 

V letu 2019 bo pozornost usmerjena k ustanovitvi strelskih 
ekip in seveda sodelovanju na strelskih tekmovanjih. 

Pred zaključnim delom zbora sta bili podeljeni tudi dve 
priznanji, in sicer predsedniku OZSČ Pivka g. Gregorju 
Ribnikarju bronasta medalja Zveze slovenskih častnikov 
(ZSČ), ki jo je podelilo predsedstvo ZSČ Slovenije ter g. 
Robertu Nadohu, ki je prav tako prejel bronasto medaljo ZSČ 
upravnega odbora OZSČ Pivka.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Parku vojaške 
zgodovine, ki nas v svojih prostorih vedno prijazno gosti. 

Upravni odbor  OZSČ Pivka 

OBČNI ZBOR OBČINSKEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
PIVKA
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JOŽEFOVO IN VELIKA NOČ NA SUHORJU
23.3-31.3.2019

SOBOTA 23.3.2019
• od 12.00-13.00 delavnica izdelave Brkinskih pirhov v 

rojstni hiši Antonije Volk Krebelj - Suhorje 18
• ob13.00 kulturna prireditev in  otvoritev razstave - 

vaški dom Suhorje
• sledi druženje in ogled razstave

NEDELJA 31.3.2019
• ob 14.00 sveta maša v vaški cerkvi na Suhorju 
• ob 15.00 recital pesmi Srečka Likarja iz Pivke 
• ob 16.00 zaključek prireditve

Prijava na delavnico poteka do 22.3.2019 na št. 041 721 254 - Martina Volk (do 15 oseb)

od 24.3-30.3 možen ogled razstave po predhodnem 
dogovoru na št. 041 425 183 - Brigita Volk
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Na fotografiji iz leta 1920, ki jo je za knjigo 160 let južne 
železnice na Pivki prijazno posodila gospa Lea Dolenc roj. 
Završnik, je skupina železničarjev, Slovencev, ki so v letih po 
prvi svetovni vojni in do nastopa fašizma delali na železniški 
postaji Št. Peter na Krasu. Po letu 1921 se je krepil fašizem in 
prevzel popolno oblast v Italiji in tako tudi po naših krajih, 
ki jih je Italiji prisodila zloglasna Rapalska pogodba. Številne 
slovenske železničarje so premestili po Italiji, mnogi pa so 
zbežali v Jugoslavijo.  Pomembnejši uslužbenci na postaji so 
imeli službene uniforme in kape, ostali postajni delavci pa so 
v delovnih oblekah. Na fotografiji je v današnjem času znanih 
le še nekaj obrazov. V sredini v prvi vrsti je s prekrižanimi 
rokami Rudolf Završnik (1900-1971) iz Hrastja, poznejši 
župan Št. Petra. Levo zadaj od njega je Miro Razpotnik, ki se je 
pred fašizmom umaknil v Jugoslavijo in postal šef železniške 
postaje Slovenj Gradec. Drugi z desne strani v prvi vrsti je 
Ivan Možina (1901-1977) iz Hrastja. Ostalih nismo še uspeli 
odkriti. Morda pa nam bo to uspelo s pomočjo bralcev. 

Zgornja fotografija je napoved skorajšnje izdaje knjige o 
Južni železnici, upamo, da bomo zbrali potrebna sredstva in 
knjigo izdali v mesecu dni. 

Ernest Margon
Kulturno društvo Lipa Pivka

SLOVENSKI ŽELEZNIČARJI NA POSTAJI ŠT. PETER NA KRASU

Letošnje že 

19. srečanje Šempetrov bo 
v Dravogradu v soboto, 1. junija 2019. 

Letos se nam bo pridružil še deveti kraj - Št. Peter 
iz občine Št. Jakob v Rožu, za kar imamo zasluge 

prav Pivčani. Prijavnico za srečanje lahko dvignete v 
sprejemni pisarni Občine Pivka, kjer jo tudi oddajte. 

Obvezno izpolnite vse rubrike na prijavnici. Upoštevali 
bomo vrstni red prijav do zapolnitve mest v avtobusu. 

Kot vedno bo tudi tokrat del avtobusa rezerviran za 
športne ekipe. Podrobnejšega programa športnih panog 
in izletov nam organizator še ni posredoval, objavljen pa 
bo na oglasni deski Trške skupnosti in občinski spletni 
strani. Predvideni prispevek posameznika bo 5 €, vsak 

udeleženec srečanja pa prejme spominsko majico. 

Šempetrčanke in Šempetrčani, lepo povabljeni!

Predsednik TS Pivka: Ernest Margon54

Zarja velikonočnega jutra
naj Vas vedno znova napolnjuje z upanjem,
da je življenje močnejše od smrti 
in  ljubezen močnejša od sovraštva.
 
Želimo Vam blagoslovljene velikonočne praznike,
polne vere, upanja in ljubezni.
Naj Vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo
vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan.

župnijska Karitas Pivka

Praznik Kristusovega vstajenja
je začetek novega življenja.
Na Veliko noč ga vsi slavimo,
Naj vam Velika noč prinese mir,
z njim pa obilja in veselja vir.

Blagoslovljene velikonočne praznike vam želi 

odbor za Sveto Trojico
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KULTURNO DRUŠTVO LIPA PIVKA in
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PIVKA

VABITA NA 

ogled rojstne hiše na Premu 
in ogled cerkve in gradu ob 

»120-letnici smrti Dragotina 
Ketteja «

 v sredo, 24. aprila 2019. 

 Odšli bomo iz Pivke ob 15. uri in na 
Premu spoznavali bogato kulturno in 
ustvarjalno življenje našega pesnika, 

pogled na življenje in  čas, v katerem je 
živel. 

DRUŠTVO ZA KRAJEVNO ZGODOVINO IN
 KULTURO LIPA PIVKA

vabi na

13. POHOD PO POTEH 
KAMNITIH KRIŽEV 

IZ ZAGORJA MIMO GRADU 
KALC NA JURŠČE

 V SOBOTO, 11. MAJA 2019, 
OB 9. URI 

IZPRED GASILSKEGA  DOMA.
L e p o   v a b l j e n i !

Društvo prijateljstva MOST Pivka
VABI

zainteresirane občanke in občane na 

obisk prijateljske občine Durach na 
Bavarskem. 

Z občino Durach smo pobrateni že od leta 2000, prijateljski stiki 
občanov pa so že od leta 1995. Letos se bomo tja odpravili 12. 

julija /petek/ in se vrnili 16. julija /torek/. Potujemo z avtobusom, 
vsi udeleženci pa si delimo potne stroške. Kot običajno bomo v 

Durachu gostje pri družinah. Naslednjič, ko nas obiščejo prijatelji 
iz Duracha, seveda mi poskrbimo za njih pri naših družinah.

Za obisk se lahko prijavite tako, da v sprejemni pisarni Občine 
Pivka vzamete prijavnico in jo izpolnjeno do 30. maja 2019 

pošljete na naslov Društvo prijateljstva MOST Pivka, Kolodvorska 
5 ali vrnete v sprejemno pisarno občine. Za podrobnejše 

informacije lahko pokličete na telefonsko številko 031- 689 058 /
Margon Ernest/.

Predsednik društva: Ernest Margon

55
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PRISRČNO VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE.
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PUST, 

ISTRSKI KARNEVAL V KOPRU

POVORKA V ILIRSKI BISTRICI
KAL
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Pust napoveduje pom
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OŠ PIVKA

TRNJE
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PUST V PIVKI IN PO VASEH

OSNOVNA ŠOLA PIVKA

PUST V VRTCU

PIVKO OBISKALI KORANTI

V okviru pouka skuša naša šola ohranjati kulturno dediščino. 
Na  pustni torek  so učenci  v različnih pustnih kostumih 
uspešno odganjali zimo. Učenci razredne stopnje pa so pouk 
zaključili  še na pustnem rajanju. Predvsem so presenetili z 
izvirnimi maskami in kostumi, pridružile pa so se jim tudi 
učiteljice, kjer so letos prevladovale Pike Nogavičke.

Tradicionalno kot vsako leto so Pivčane 
v središču naselja razveselile pustne 
maškare iz vrtca Pivka. 

Nasmejane obrazke v podobi 
pravljičnih junakov, princes, kraljičen, 
spidermanov, gusarejv in pomladnih 
znanilcev so vodile vzgojiteljice. Slednje 
so bile letos v barvah mavrice.

V petek so Pivko obiskali kurenti iz Kulturno turistično in etnografskega društva korantov Demoni. Oglasili so se v občinski 
stavbi, Parku vojaške zgodovine, na šolah v Pivki in Košani ter vrtcu.

Demoni prihajajo iz vinorodnega dela Haloz, iz občine Videm. Ime Demoni so povzeli po grški mitologiji, po bogu Demonu, ki 
izhaja tako v religiji kot v folklori in mitologiji, kot nadnaravno bitje. Vse težave so že v starodavnih časih odpravljali na takšen 
način, da so poklicali boga Demona, ki je te težave odpravil. Demon, ki je pregnal zimo, je bil Korant.

OBISK KURENTOV 

KORENTI DEMONI PRI NAS

OŠ Pivka

Občina Pivka
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Na pustno soboto so se v organizaciji društva Za hec na sprehod po vasi odpravile najmlajše maškare. Po kratki predstavi 
v kulturnem domu so se princeske, pikapolonice, gasilci, medvedki, palčki, Pike nogavičke in ostale pustne šeme pokazale 
sovaščanom, po povorki pa so jih, tako kot vsako leto, pričakali topel čaj in sveži krofi. Hvala organizatorjem ter seveda malim 
maškaram in njihovim staršem za popestritev sončne pustne sobote. 

Sidonija Zega

BUJE - OD HIŠE DO HIŠE, OD VRAT 
DO VRAT
Otroški smeh je tudi letos odmeval po Bujah, ko se je šest najmlajših zbralo in s 
košaricami v rokah veselo korakalo od hiše do hiše. V svojih pisanih kostumih so 
ob spremstvu harmonike odganjali zimo in s petjem prebujali pomlad. Predvsem 
starejši so veseli te tradicije, ker kot povedo: » ...je lepo videti toliko otrok na kupu v 
naši majhni vasici.« Pustno rajanje so zaključili prijetno utrujeni, s pokušino dobrot, 
ki so jih dobili na svojem pohodu.

Tekst in foto: Nataša Biščak
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Športna zveza Pivka je v februarju priredila prijeten 
večer, namenjen predvsem športnikom, vsem tistim, ki te 
posameznike podpirajo ali pa so zgolj športni navdušenci. 
Za športne dosežke, uspehe in udejstvovanja so bila namreč 
pivškim športnikom podeljena priznanja. 

Kot je v uvodnem nagovoru zbrane na dogodku nagovorila 
predsednica Športne zveze Pivka, Katarina Zafran, tudi 
sama že dolga leta predana športu in zato dobro pozna sistem, 
prizadevanja ter pot športnikov, je športni uspeh sestavljanka 
več dejavnikov. Poleg finančnih sredstev, ki jih Občina 
Pivka vsako leto namenja za izvajanje športnih programov, 
strokovnih delavcev, trenerjev, klubske podpore in seveda 
športnikov samih, ima eno ključnih vlog in doprinos k 
uspehom podpora družin, staršev. Njihov prispevek je pogosto 
samoumeven, zato se je predsednica slednjim tokrat še posebej 
zahvalila in izrazila zadovoljstvo za sodelovanje. Sicer pa je 
seznam uspehov, ki jih vsako leto nizajo pivški športniki, dolg, 
raznolik in bogat, kar je le še dodatna potrditev, da so vsakršna 
prizadevanja in vložki v to področje smiselni. Športniki pa 
resnično predani, izjemno pripravljeni in sposobni za uspehe, 
ki sicer sami ne pridejo. »Naj bodo nagrade in priznanja ob 
takih priložnostih le spodbuda in motiv za naprej«, je pred 
začetkom razglasitve letos izpostavljenih uspehov zaključila 
Katarina Zafran.

V kulturnem programu so nastopale plesna skupina Pikice - 
ŠD Pike, mladinska skupina Pike – ŠD Pike ter pevka Ella Roš 
(Nuša Klobučar). Osrednji gost na prireditvi je bil slovenski 
absolutni rekorder po številu nastopov na olimpijskih igrah, 
eden najboljših športnikov Slovenije, vsekakor pa najboljši 

strelec Slovenije vseh časov, Rajmond Debevec. V svoji 
izjemno bogati športni karieri je Rajmond poleg naslova 
olimpijskega prvaka, dveh naslovov svetovnega prvaka, osvojil 
tudi šest naslovov evropskega prvaka. Rekorder pa je tudi po 
številu osvojenih medalj na tekmah svetovnega pokala. Od 
leta 1986 do leta 2013 jih je osvojil skupno 67, od tega kar 27 
zlatih. 

DKH

POKLON ŠPORTNIKOM ZA LANSKOLETNE ŠPORTNE USPEHE

Foto: Simon Avsec 
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OTROCI DO 15. LETA STAROSTI - PISNA 
PRIZNANJA:
1. Matevž Maver– Atletski klub Pivka
2. Matija Maver– Atletski klub Pivka
3. Zala Lenarčič– Atletski klub Pivka
4. Neža Lenarčič – Atletski klub Pivka
5. Anže Lenarčič – Atletski klub Pivka
6. Vita Bubola - OŠ Pivka
7. Domen Grzetič - OŠ Pivka
8. Tim Nadoh - OŠ Pivka
9. Košarkarski ekipi dečkov U-11 v ulični košarki 3X3 - OŠ 
Pivka
10. Osnovna plesna skupina Pikice – Športno društvo Pike
11. Košarkarska ekipa starejših dečkov 3X3  - OŠ Pivka

OTROCI DO 15. LETA STAROSTI - MEDALJE :
1. PLESNA SKUPINA PIKICE
2. Maks Debevec – Košarkarski klub Pivka
3. Lea Pašič – Kegljaški klub Pivka
4. Tjaž Dolgan – Atletski klub Pivka in OŠ Košana
5. Ekipa deklic U-13 – Košarkarski klub Pivka

KADETI in MLADINCI – MALE PLAKETE
1. Maja ČESNIK , Nataša RADIČ, Amanda ZALAR in 
Manca GORUP – Kegljaški klub Pivka
2. Tereza ZAFRAN – Športno društvo Pike
3. Denis PAŠIČ – Kegljaški klub Pivka

ŠPORT VETERANOV - SREDNJE PLAKETE:
1. Kristina Bele – Atletski klub Pivka
2. Anton Berne – Atletski klub Pivka
3. Vladimir Savić – Atletski klub Pivka
4. Robert Petrovčič– Atletski klub Pivka
5. Darko Bizjak – Kegljaški klub Pivka
6. Veteranska ekipa BK Orlek ORO MET Pivka 
7. PLESNA SKUPINA FACEMAME – Športno društvo Pike 

ŠPORTNIKI, KI TEKMUJEJO IZVEN OBČINE 
– SREDNJE PLAKETE
1. PETRA BAŠEK
2. ANJA BAŠEK
3. TINA JAKOVINA
4. ANŽE SREBOVT
5. MATEJ LEPEJ

ČLANSKI ŠPORT – VELIKE PLAKETE
1. ČLANSKA EKIPA BALINARSKEGA KLUBA KOŠANA  
2. BEGUŠ ROK – BK Orlek ORO MET Pivka
3. MITJA KRAGELJ – BK Orlek ORO MET Pivka 
4. DRAGO ŠTUNF in VILJEM MIZGUR  – BK Orlek ORO 
MET Pivka 
5. ČLANSKA PLESNA SKUPINA PIKE
6. MILAN BUBNIČ

VADITELJI in TRENERJI – SREDNJE 
PLAKETE
1. JURE KOTNIK – Košarkarski klub Pivka

ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVCI – VELIKE 
PLAKETE
1. RENATO VALENČIČ – Športno društvo Košana
2. MOJCA KORENT – Športno društvo Pike
3. KATARINA ZAFRAN – Košarkarski klub Pivka

ŠPORTNIKI LETA 2018 
DOBITNIKI PRIZNANJ 

Na nedavni svečani podelitvi priznanj športnikom in športnicam, ki jo vsako leto 
izpelje Športna zveza Pivka, je priznanje za športne dosežke v letu 2018 za tiste, ki 
ne nastopajo za domače klube, prejela tudi košarkarica Tina Jakovina. Stalne članske 
košarkarske reprezentantke Slovenije pa zaradi klubskih obveznosti na prireditvi ni 
bilo, zato je plaketo prejela kar njena mama. Mnogi so se spraševali,  kje 26-letna 
igralka iz Gradca, ki je lani tudi magistrirala na fakulteti za arhitekturo, trenutno 
igra.  Tina, ki je v Sloveniji igrala za več klubov, nazadnje za večkratne državne 
prvakinje iz Celja, je že tretjo sezono v tujini. Najprej je nastopala v Italiji (drugoligaš 
Vicenza), nato na Madžarskem ( prvoligaš Pecsi), sedaj pa od jeseni dalje igra za 
nemškega prvoligaša Wasserburg iz kraja na Bavarskem, blizu Muenchena. Ekipa v 
DBBL ligi je trenutno četrta na lestvici, v 19 tekmah je vpisala 13 zmag in 6 porazov, 
v svoji sredi pa ima tudi tri Američanke. Po končanem prvenstvu pa Tino čakajo še 
vsakoletne reprezentančne priprave in nastopi.

 Brane Fatur

TINA JAKOVINA PRI NEMŠKEM PRVOLIGAŠU
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PIVŠKI KEGLJAČI NA SPREJEMU PRI ŽUPANU 
Pivški kegljači so se udeležili sprejema 
pri županu Občine Pivka, Robertu 
Smrdelju. Kegljaški klub Pivka namreč 
v zadnjem času žanje številne vidne 
uspehe. V jeseni sta Nataša Radič in 
Denis Pašič postala kadetska prvaka 
Slovenije. Zmagala sta na državnem 
prvenstvu med kadeti posamezno 
ter oba osvojila tudi tretji mesti v 
kombinaciji. Že v začetku januarja pa 
so kegljačice požele še en velik ekipni 
uspeh. Maja Česnik, Nataša Radič, 
Amanda Zalar, Lea Pašič in Manca 
Gorup so osvojile naslov ekipnega 
državnega prvaka med kadetinjami.  

Sprejema se je udeležil tudi večkratni 
državni prvak Darko Bizjak, ki že dobra 
tri leta zastopa pivški kegljaški klub in 
nastopa v veteranski kategoriji. Sicer 
pa je v 48 letih kegljanja požel številne 
uspehe; od naslova svetovnega prvaka, 
državnega prvaka, nekajkrat je osvojil 
tudi svetovni pokal. Županu je na 
vprašanje, kakšen recept ima za mlade 

ZAČEL SE JE SPOMLADANSKI DEL NOGOMETNIH TEKMOVANJ

generacije, odgovoril, da je prva in najbolj pomembna vztrajnost. Športnike sta na 
sprejemu spremljala trener Iztok Kovač ter predsednik Kegljaškega kluba Pivka 
Ernest Margon. Župan je vsem skupaj, trenerju in predsedniku kluba za treniranje 
oziroma vodenje, igralcem pa za dosežke, čestital in jim zaželel veliko športnih 
uspehov tudi v prihodnje.

Občina Pivka

KADETI TRETJI V DRŽAVI
V Pivki in Šoštanju se je 9. in 10. februarja odvijalo državno 
prvenstvo moških in ženskih kadetskih kegljaških ekip. 
Med najboljšimi so bili tudi tokrat Pivčani, v zasedbi Denis 
Pašič, Žiga Kresevič. Matevž Sušelj, Leo Boštjančič in Martin 
Margon), ki so zasedli tretje mesto. 

Pivčanke pa so osvojile šesto mesto. Pri fantih so se zmage 
veselili Cerkničani, pri dekletih pa Celjanke.

DKH

Spomladanski del tekmovanja v Enotni primorski nogometni 
ligi za člane v sezoni 2018/19 se 

je pričel v soboto 16. marca. V jesenskem delu je v ligi 
nastopalo devet ekip, med njimi že vrsto zaporednih sezon 
tudi NK Košana, ki je s 16 točkami prezimila na visokem 
četrtem mestu. Deseta ekipa NK Rakek je namreč tik pred 
pričetkom tekmovanja izstopila iz lige ( je v stanju mirovanja), 
čeprav ima odlično travnato igrišče, pod streho pa že tudi novo 
veliko stavbo s slačilnicami in potrebnimi klubskimi prostori. 
Namesto predvidenih deset ekip v ligi pa bo spomladansko 
nadaljevanje tekmovanja postreglo le z osemčlansko ligo. Po 
najbolj svežih informacijah naj ne bi nadaljevala članska ekipa 
Ankaran Postojna B, ki je ob koncu jeseni pristala na sedmem 
mestu z vsega šestimi točkami. Naj omenimo, da sta na 
stadionu v Športnem parku v Postojni jeseni nastopali kar dve 

članski ekipi, tudi Ankaran Postojna, ki je tekmovala v 2. SNL 
in se je sedaj  iznenada preselila na  koprsko Bonifiko. Torej 
v bližnji soseščini sedaj brez članskih nogometnih tekem, v 
jeseni pa skorajda vsak vikend vsaj ena!? Še to, v Postojni se 
ustanavlja še tretji nogometni klub FC Postojna, ki bo nastopal 
z mlajšimi selekcijami. Zgledi v mestu vlečejo, saj imajo že več 
košarkarskih, karate, smučarskih klubov…, športni delavci iz 
sosednjih občin se ob takem početju samo nasmihajo.

NK Košana, ki jo že nekaj let vodi trener Joško Berginc, se je na 
nadaljevanje sezone dobro pripravila in z različnim uspehom 
odigrala vrsto pripravljalnih tekem. Treningi potekajo na 
igrišču, ki premore tudi razsvetljavo, štartali pa  bodo kar 
okrepljeni in s ciljem na uvrstitev tik pod vrhom.
 

Brane Fatur
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V mesecu februarju smo bili člani ŠD Košana zelo aktivni. Poleg rednih treningov naših članic in članov smo organizirali 
tudi dva nogometna turnirja. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri izvedbi obeh prireditev. V 
februarju pa je naš Renato Valenčič - HUGO s strani Športne zveze Pivka in Občine Pivka prejel ˝Plaketo 

za življenjsko delo˝ v klubu. Čestitamo! 

ŠD Košana

PESTER FEBRUAR ZA ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠANA
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2. ŽENSKI NOGOMETNI TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU 

5. TOMAŽEV MEMORIAL

Športna dvorana Skala je v soboto, 2.februarja, gostila 8 
malonogometnih – futsal ženskih ekip, ki so se udeležile 2. 
ženskega futsal turnirja ˝PIVKA 2019˝ v organizaciji ŠD 
Košana. Odigralo se je 16 tekem, skozi celoten turnir pa sta 
dominirali ekipi Herojske ptice ter domača ekipa ŠD Košana 
1, kateri sta se srečali tudi v tekmi za 1. mesto. 

Tudi ostalih 6 ekip je pokazalo nepopustljivost in boj za vsako 
žogo. ŠD Košana je letos zopet nastopila z dvema ekipama in 
obe ekipi sta tudi letos, kljub svoji mladosti in neizkušenosti, 
osvojili vrhunski uvrstitvi in še enkrat več dokazali, da se tudi 
na našem območju kvalitetno trenira in vzgaja dobre igralke 
nogometa ter da se lahko kosajo tudi z bolj izkušenimi in 
bolj natreniranimi nogometašicami. Na samem turnirju smo 
videli na delu tudi precej igralk 1. SŽNL in celo nekaj igralk, ki 
zastopajo Slovenijo na mednarodnih tekmah.

Tekst in foto: ŠD Košana

Podelili smo tri posamična priznanja, in sicer:
- pokal za najboljšo vratarko: Sanela BALIĆ (ŠD Košana)
- pokal za najboljšo strelko: Jana INTIHAR (Herojske ptice)
- pokal za najboljšo igralko: Maja SREBOT (ŠD Košana)

Prve tri uvrščene ekipe so bile tudi nagrajene s pokali. 
Končni vrstni red:
1. Herojske ptice
2. ŠD Košana 1
3. ŽNK Primorje Ajdovščina 1
4. ŠD Košana 2
5. ŽNK Primorje Ajdovščina 2
6. NK Medvode
7. NK Bled
8. NK Termit Moravče

Zahvaljujemo se Občini Pivka za podporo in sofinanciranje 
prireditve.

Športno društvo Košana je tudi letos, že tradicionalno, 
organiziralo 5. Tomažev memorial, športni dogodek, ki ima 
poseben namen in sporočilo. Z vsakoletnim nogometnim 
turnirjem se namreč najmlajši nogometaši spomnijo svojega 
preminulega trenerja mlajših selekcij Tomaža Orla in 
aktivnega nogometaša pri NK Košana. 

Rezultati na tem tekmovanju so postranskega pomena, 
pomembno je športno združevanje in udejstvovanje, druženje 
ter napredek in zavzetost, ki jo izkazujejo mladi športniki.

DKH
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PRVI ATLETSKI MITING NOTRANJSKO-KRAŠKE LIGE
17. januarja je v Pivki potekal I. miting notranjsko-kraške lige 
v sezoni 2018/2019. Tekmovanja se je udeležilo 110 otrok iz 
AK Pivka, AK Postojna, TD Ilirska Bistrica, ŠD Hopla Sežana, 
Tek je lek, osnovne šole Nova vas in osnovne šole Cerknica. 
Mladi atleti so se pomerili v teku na 30 in 300 m, skoku v 
daljino, suvanju težke krogle in štafeti. Z udeležbo otrok smo 
predstavniki AK Pivka zelo zadovoljni, saj je s tem vidno, da 

se mladi radi ukvarjajo s tem športom in posledično dosegajo 
dobre rezultate. Člani AK Pivka so na domačem terenu osvojili 
kar nekaj odličnih uvrstitev. Čestitke vsem tekmovalcem.

AK Pivka se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri organizaciji.

AK Pivka

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA VETERANE
Odprtega prvenstva Slovenije za veterane, ki je 
potekalo 23. februarja v Novem mestu, sta se AK 
Pivka udeležili Kristina Bele in Rosana Brišar.

Kristina Bele je v teku na 3000 m 
zasedla 1. mesto z rezultatom 12:47,01 (Ž40).

Rosana Brišar je v teku na 800 m 
zasedla 1. mesto z rezultatom 3:25,67 (Ž40).

Iskrene čestitke.

Atletski klub Pivka

ALPINIST RADO FABJAN

Alpinist Bogdan Biščak (njegov rod izhaja iz Košanske 
doline), nekdaj je bil močno prisoten v slovenskem političnem 
življenju, je v postojnski knjižnici pred kratkim in pred  
številnim občinstvom predstavil svojo knjigo Igra in biseri. 
V njej svoji hčerki s pogovorom in  z alpinizmom razloži 
življenje in literarno prepleta izkušnje nekdanje postojnske 
alpinistične četvorke. Seveda je Bogdan Biščak, eden vidnejših 
predstavnikov alpinistične generacije »osemdesetih«, plezal 
je v Julijcih, Centralnih Alpah, Himalaji in Patagoniji,  svoje 
nekdanje soplezalce tudi povabil na predstavitev knjige. Naj 
omenimo, da so skupaj z Radom Fabjanom in Matevžem 
Lenarčičem kot prvi Slovenci preplezali na vrh Fitz Roya in 
Cerro Torreja (Patagonija – Argentina), kar je bil za sredino 
osemdesetih let odmeven podvig in veličastno obdobje 
»postojnske četvorke«. 

Brane Fatur

Na srednji sliki stojijo od leve proti desni : voditelj pogovora z 
Bogdanom Biščakom, vse bolj prodorni mladi pisec monografij 
Tadej Golob, tudi alpinist iz Ljubljane, Matevž Lenarčič iz Tr-
sta, Rado Fabjan, najboljši pivški alpinist, pisec knjige Bogdan 

Biščak in Igor Mezgec (oba Postojnčana).



65

TOKRATNI ZMAGOVALEC PIVČAN LIKAR
Drugega turnirja za klubski pokal ŠD Epic, ki se je vršil v 
Postojni, se je udeležilo deset igralcev in igralk. 

Zmago je presenetljivo slavil Srečko Likar iz Pivke, ki je edini 
zmagal v obeh krogih, drugi je bil Alojz Markič (že štirikratni 
zmagovalec), tretja pa Simona Bajc. Po 2. krogu vodi Markič, 
sledi Henrik Semenič, pa Srečko Likar … Začetek marca bo 
tretji turnir.

 Edvard Progar 

Strelci v 42. dopisni strelski ligi in 30. invalidski, ki nastopajo 
z zračnim orožjem (puško in pištolo), so opravili pet kol 
dopisnega dela, v ospredju so strelci iz Idrije. V letošnji 
dopisni ligi, ki jo izvaja Postojnsko ŠPD Epic, nastopa okrog 
200 strelcev vseh kategorij, največ je veteranov iz 25 društev. 
Največ jih je prijavila Idrija, pa tudi Trebnje, Jesenice, Škofja 
Loka itd.

Po petem od šestih kol dopisnega dela tekmovanja je 
med ekipami najboljša Idrija. Finale najboljših ekip in 
posameznikov bo 24. 3. v Ljubljani.

Dopisno strelsko ligo, ki so jo pričeli leta 1977, vodi tričlanski 
odbor. Predseduje mu Edvard Progar, njegov namestnik je 
Henrik Valentinčič iz Deskel, tretji član pa je poznani športni 
novinar Branko Fatur. Edvard Progar

DOPISNA STRELSKA LIGA

ZAHVALA

V 91. letu nas je 
zapustil dragi mož, 

oče, nono in pranono

ALOJZ KAPELJ
(1928 - 2019)

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in sosedom za podporo, 
pomoč in izrečeno sožalje. Posebej se zahvaljujemo gospodu 

župniku Zdenku Štruklju za opravljen pogrebni obred in gospe 
Stanki Hreščak za poslovilni govor v imenu Zveze borcev. 

Darovani denar smo namenili družini Mahne iz Župena, ki se 
sooča s težko boleznijo hčerke Kaje. 

Žena Ivanka, sinova Igor in Marjan z družinama ter vnuk 
David z družino

Ob smrti drage 
Vide Čotar 

so svojci darovali dar  za župnijsko Karitas Pivka. Svojcem se za darovana sredstva iskreno 

zahvaljujemo. Župnijska Karitas Pivka

ZAHVALA

Prekmalu je odšel naš dragi

Rajko Fidel
(1963 - 2019)

Vsem, ki ste ga spoštljivo in iskreno pospremili na zadnji poti in 
nam namenili tolažilne besede, se iz srca zahvaljujemo. Posebej 
hvala sorodnikom, sosedom in vaščanom za pomoč in podporo. 

Hvala tudi klapi Škvadra za občuteno zapete pesmi.

Žalujoči: vsi njegovi bližnji

Toliko bi morali še skupaj doživeti,
toliko besed si toplih izpovedati,
neštetokrat še posedeti pod orehom,
se nasmejati in drug drugega spodbuditi.
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oglasne objave
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Vaši prispevki dajejo Pivškemu listu posebno vrednost. Radi prejmemo in prebiramo vaša doživetja, 
mnenja in utrinke ter uspehe, o katerih nam poročate. Tudi v prihodnje bomo veseli vaših javljanj.

V nadaljevanju objavljamo nekaj napotkov, saj v nasprotnem primeru objave članka v uredništvu ne 
bomo zagotovili. 

NAVODILA ZA PISANJE PRISPEVKOV

• Prispevek naj bo uredništvu posredovan 
najkasneje v roku enega tedna po dogodku 
oziroma od takrat, ko se je zgodil.

• Prispevek naj vsebuje od 600  do največ 1500 
znakov.

• Prispevke sprejemamo izključno na elektronski 
naslov pivski.list@pivka.si, in sicer v obliki 
Wordovega dokumenta.

• Prispevku naj bo ločeno priložena fotografija 
ustrezne kakovosti, in sicer v obliki .jpg ali .png.

• Prispevek naj vsebuje naslov, besedilo ter 
podpis avtorja besedila in fotografije.

• Tematsko naj se prispevki vežejo na dogajanje, 
ljudi, uspehe in kraje na območju občine Pivka.

V uredništvu smo vam na voljo za kakršnakoli vprašanja, pojasnila in pomoč. 
Veselimo se namreč stikov z vami!

v mesecu, ko sta vam namenjena dva praznika, 
pa čeprav vas ob sebi potrebujemo in cenimo 
sleherni dan, vam voščimo le najlepše in 
izrekamo velik hvala za vse, kar ustvarjate 
in delate, nam dajete, nas razumete in 
spodbujate.

Drage občanke,

Župan Robert Smrdelj in občinska uprava

Velikonočno voščilo

Ob bližajočih se velikonočnih praznikih 
vam želimo obilo iskrenosti, upanja, 

miru in radosti v krogu najdražjih. 

Naj bo pisanost pirhov prispodoba 
za igrive trenutke, ki nam jih 

ponuja vsakdan.

Župan Robert Smrdelj 
in občinska uprava
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KINO PIVKA 

Biografska komična drama
Dolžina: 2h 10min / 130min
Leto: 2018
Država: ZDA
Jezik: Slovenščina

Scenarij: Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly
Režija: Peter Farelly

Igrajo: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

V filmu, posnetem po resnični zgodbi, postane neotesani nekdanji redar italijanskega 
porekla voznik afroameriškega klasičnega pianista na turneji po ameriškem jugu 
šestdesetih let. Humorja polna Zelena knjiga, v kateri blestita Viggo Mortensen in 
Mahershala Ali, je očarala festivalska občinstva in osvojila OSKARJA ZA NAJBOLJŠI 
FILM!

New York leta 1962.  Dr. Don Shirley, svetovno znani temnopolti pianist, se odpravlja na 
turnejo po globokem jugu. Za šoferja in varnostnika najame Tonyja Vallelongo, redarja 
italijanskega rodu iz Bronxa. Medtem ko potujeta skozi razklano deželo in se soočata z 
rasističnimi izpadi lokalnih prebivalcev, se med omikanim pianistom s tremi doktorati in 
neizobraženim šoferjem vprašljivih manir nepričakovano razvije prisrčna prijateljska vez.

Nagradno vprašanje…
Katero nagrado je prejel film ZELENA KNJIGA?

Odgovore nam do 2. maja sporočite na naslov pivski.list@pivka.si, 
nagrajenec bo obveščen ter objavljen v naslednji številki Pivškega lista.

NAGRAJENKA JANUARSKEGA NAGRADNEGA VPRAŠANJA je ANDREJA PENKO POŽAR.
Nagrajenka naj se z osebnim dokumentom zglasi na blagajni Kina Pivka in si bo lahko v družbi še koga brezplačno 
ogledala film po lastni izbiri. 

Film si bomo lahko ogledali v Kinu Pivka v nedeljo, 31. marca ob 19.00.

ZELENA KNJIGA / GREEN BOOK

OSVOJITE LAHKO

ZA FILM PO VAŠI IZBIRI
DVE KINO VSTOPNICI

ki
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Slovenski celovečerni igrani film
Dolžina: 1h 25min / 85min
Država: Slovenija
Jezik: slovenščina

Režiser: Miha Mazzini
Scenarist: Miha Mazzini

Igrajo:
Judita Frankovič Brdar, Sebastian Cavazza , Izudin Bajrović, Doroteja Nadrah, Silva Čušin, Jerneja 
Kogovšek, Marko Mandič, Gregor Zorc, Jerneja Šugman, Branko Završan

Izbrisana je zgodba o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških 
sistemih, da uradno ne obstaja, ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je 
dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v devetdesetih 
letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. Kaj se zgodi, če izpadeš iz sistema? 
Lahko te izženejo iz države, morda ti sosedje zasedejo stanovanje, ostaneš brez službe, 
zdravnika, celo otroka. Anino mrzlično iskanje rešitve se prelevi v napeto zgodbo, ki 
spotoma podrobno razišče anomalije slovenskega družbenega sistema.

Film si bomo lahko ogledali v Kinu Pivka v nedeljo, 7. aprila ob 19.00.

IZBRISANA / ERASED
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SPORED LAHKO SPREMLJATE: 
www.pivka.si (kotiček Kino Pivka), FB Kino Pivka, 

www.gremovkino.si, Instagram

V mesecu marcu bodo v Kinu Pivka na sporedu naslednji filmi:

V mesecu aprilu bodo v Kinu Pivka na sporedu naslednji filmi:

MOŽ IZ OZADJA / VICE 
(biografska komična drama, prejemnik oskarja za 
najboljšo masko)

SPIDER-MAN:NOVI SVET 3D / SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-
VERSE
(sinhronizirana animirana domišljijska akcijska 
pustolovščina)

MIA IN BELI LEV / MIA AND THE WHITE LION
(družinski film, podnapisi)

POJ MI PESEM – FILM O VLADU KRESLINU
(slovenski dokumentarni film o legendarnem 
Vladu Kreslinu)

SREČEN SMRTNI DAN 2 / HAPPY DEATH DAY 2
(triler)

ASTERIX;SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA  (3D) / ASTERIX: 
THE SECRET OF THE MAGIC POISON (3D)
(sinhronizirana animirana družinska komedija)

ZELENA KNJIGA / GREEN BOOK
(biografska komična drama), prejemnik 3 
oskarjev za najboljši film

Filmi prejemniki Oskarjev za leto 2018:
- BOHEMIAN RHAPSODY
- ZVEZDA JE ROJENA
- ROMA
- ZELENA KNJIGA

ALITA: BOJNI ANGEL 3D / ALITA: BATTLE ANGEL 3D  
(ZF mojstrovina Jamesa Camerona, režiserja filma 
Titanic)

IZBRISANA 
(najnovejši slovenski celovečerni film pisatelja 
Mihe Mazzinija)

MAČJE POKOPALIŠČE / PET SEMATARY 
(kultna srhljivka po romanu Stephena Kinga)

GOSPOD LINK: V ISKANJU IZGUBLJENEGA DOMA / MISSING 
LINK 
(sinhronizirana animirana družinska komedija)

NAJLJUBŠA / THE FAVOURITE 
(zgodovinska komična drama, prejemnik oskarja 
za najboljšo igralko v glavni vlogi)

MI / US
(najnovejša grozljivka z oskarjem nagrajenega 
režiserja  Jordana Peela )

ČUDEŽNI PARK / WONDER PARK 
(sinhronizirana animirana pustolovska avantura)

ŠEPET NEŽNE ULICE / IF BEALE STREET COULD TALK 
(ZDA v 70. letih prejšnjega stoletja, prejemnik 
oskarja za najboljšo igralko v stranski vlogi)

SOBA POBEGA / ESCAPE ROOM 
(psihološki triler, ki spreminja poglede na sobe 
pobega)

ČUDEŽNO POTOVNAJE V OZ / FANTASTIC JOURNEY TO OZ 
(sinhronizirana animirana družinska komedija)

DEČEK NEVIHTE / STORM BOY 
(družinski film o avanturi v Avstraliji)

kino kotiček
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21. marec ob  16:00, Podjetniški inkubator Perspektiva 
Postojna 
SLADKA ZGODBA O USPEHU: MOJAČOKOLADA.SI
(organizira: Zavod Znanje, OE Podjetniški inkubator 
Perspektiva Postojna)

22. marec ob  18:00, Zelena dvorana Postojna 
ON JE KRIV, DA SE TAKO POČUTIM!
(organizira: Zavod Znanje, OE Točka moči Postojna)

23. marec ob  18:00, Zelena dvorana Postojna 
SURYA IZRAZNI PLES
(organizira: Zavod Znanje, OE Točka moči Postojna)

24. marec ob  19:00, Glasbena šola, dvorana Alojza 
Srebotnjaka
1. KONCERT IZ CIKLA U3NEK
(organizira: Mešani pevski zbor Postojna)

25. marec ob 9:00, Kulturni dom Postojna
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN
(organizira: JSKD)

28. marec ob 19:30, Kulturni dom Postojna
LETNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV POSTOJNA- "BURJA"
(organizira: Društvo upokojencev Postojna)

29. marec ob 18:00, Zelena dvorana Postojna
ALI OBSTAJA GOSPOD PRAVI?
(organizira: Zavod Znanje, OE Točka moči Postojna)

Ker se bo število dogodkov v občini Postojna 
po izdaji Pivškega lista še spreminjalo, 
vljudno vabljeni, da spremljate tudi spletno 
stran občine: www.postojna.si

2. april ob  19:30, Kulturni dom Postojna
KOMEDIJA MOŠKI BRLOG
(organizira: Zavod Znanje, OE Kulturni dom Postojna)

4. april ob  17:30, Kulturni dom Postojna
OTROŠKA PREDSTAVA ČEBELICA MAJA IN PAJEK
(organizira: Zavod Znanje, OE Kulturni dom Postojna)

10. april ob  17:00, Glasbena šola, dvorana Alojza 
Srebotnjaka
KONCERT GODALNIH ORKESTROV KRANJ, SEŽANA, 
POSTOJNA
(organizira: Glasbena šola Postojna)

17. april ob  18:00, Športna dvorana
KULTURNA PRIREDITEV V POČASTITEV 50 LETNICE 
ŠOLSKE ZGRADBE: 50 LET ŠOLSKIH KORAKOV
(organizira: OŠ Antona Globočnika Postojna)

23. april ob  19:30, Kulturni dom Postojna
OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE POSTOJNA
(organizira: Občina Postojna)

1. maj, Občina Postojna (mesto in vasi)
PRVOMAJSKA BUDNICA POSTOJNSKE GODBE - 1808
(organizira: Postojnska godba - 1808)

10. maj ob  19:00, Kulturni dom Postojna
DAN MESTA POSTOJNA -  110 - LETNICA 
PRIDOBITVE MESTNIH PRAVIC Z UPRIZORITVIJO 
SPEVOIGRE MIROSLAVA VILHARJA JAMSKA IVANKA.
(organizira: Občina Postojna)

21. maj ob  18:00, športna dvorana
PROSLAVA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA POGUM:
SKRIVNOSTI SOVIČA
(organizira: OŠ Antona Globočnika Postojna)

SKOK K SOSEDOM
Napovednik dogodkov v Občini Postojna
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FOTO: Občina Postojna



NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI PIVKA
MAREC 2019

od 8. do 29. marca, Hiša kulture v Pivki
RAZSTAVA: MAJA PUČL, VODNE MENE, slike
(organizira: Hiša kulture Pivka)

četrtek, 21. marec ob 19. uri, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer 
ANALIZA MIKROPLASTIKE V IZBRANIH POVRŠINSKIH IN 
PODZEMELJSKIH KRAŠKIH VODAH, Lara Valenčič
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

petek, 22. marec ob 19. uri, Krpanov dom Pivka 
PREDAVANJE »SAMO ZAČETI JE TREBA!«
(organizirata: KD Juršče in KD dr. J.E. Kreka SELCA)

sobota, 23. marec, Suhorje
JOŽEFOVO IN VELIKA NOČ NA SUHORJU 2019 
- od 12. do 13. ure - delavnica  izdelave Brkinskih pirhov, projekt 
Culturecovery (Suhorje 18)
- ob 13. uri - kulturna prireditev in otvoritev razstave (vaški dom 
Suhorje)
- sledi druženje in ogled razstave
(organizira: Vaško društvo Suhorje)

sobota, 23. marec ob 18. uri, Kavarna Pivka
OB MATERINSKEM DNEVU (Srečko Likar s pesmimi, Štefka 
Kirn z izreki slavnih, ŽVS Rožmarinke)
(organizirata: Šempeter 1300 in Kavarna Pivka)

od 23. do 30. marca, Suhorje
OGLED RAZSTAVE 'BRKINSKIH PIRHOV'
Ogled razstave po predhodnem dogovoru na št. 041 425 183)
(organizira: Vaško društvo Suhorje)

sreda, 27. marec ob 18. uri, Park vojaške zgodovine 
PREDSTAVITEV KNJIGE BORUTA PODGORŠKA IN MARKA 
MALCA “ZALJUBLJENI V LETENJE – ZGODBE SLOVENSKIH 
LETALCEV“
(organizira: Park vojaške zgodovine)

nedelja, 31. marec, Suhorje
JOŽEFOVO IN VELIKA NOČ NA SUHORJU 2019 
- ob 14. uri - sveta maša (vaška cerkev)
- ob 15. uri - recital pesmi Srečka Likarja (vaški dom Suhorje)
(organizira: Vaško društvo Suhorje)

petek, 5. april ob 19. uri, Hiša kulture v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE: PRI ZLATEM STEGNU, prostorska 
postavitev
Razstava bo na ogled do 26. aprila 2019.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

petek, 5. april ob 19. uri, galerija v Krpanovem domu v Pivki
OTVORITEV ETNO FOTOGRAFSKE RAZSTAVE: ČAS, KI GA 
VEČ NI - 2, (avtor Aleksander Kušlan)
(organizira: Turistično društvo Pivka)

sobota, 6. april od 9. ure dalje, v vseh vaseh v občini Pivka
ČISTILNA AKCIJA
(organizira: Občina Pivka)

ponedeljek, 8. april od 17. ure dalje, Kantina Pivka v Parku vojaške 
zgodovine
ČEMAŽEV DAN
(organizira: Društvo za gostinstvo in turizem občin Postojna in 
Pivka)

sobota, 13. april ob 9. uri, Šobčeva domačija na Kalu
OBNOVITEV SUHEGA ZIDU
Potrebne so predhodne prijava na katarina.cesnik@pivka.si.
(organizira: Občina Pivka, projekt Culturecovery)

sobota, 13. april in nedelja, 14. april od 9. do 18. ure, Park vojaške 
zgodovine
PODMORNIČARSKI VIKEND
(organizira: Park vojaške zgodovine Pivka)

nedelja, 14. april, Športna dvorana Skala 
PRIJATELJI OSTANIMO PRIJATELJI
(organizirata: Radio 94 in Občina Pivka)

vsak torek, od 16. do 18.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

vsak petek, od 8. do 11.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI, KVAČKAMO ZA VRTEC
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

APRIL 2019



AKTUALEN NAPOVEDNIK DOGODKOV SPREMLJAJTE NA SPLETNI STRANI OBČINE PIVKA (www.pivka.si)

torek, 16. april ob 18.uri, Krpanov dom Pivka
KRAJINA JE OD NAS VSEH: Prispevajte pogled na varstvo in 
razvoj krajine na Notranjskem.  
(organizirajo: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp; DKAS, 
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije; IPoP – Inštitut za politike 
prostora)

torek, 23. april, med 10. in 11. uro, Užitno čutni park v Zagorju
»VSESLOVENSKO PETJE S SRCEM«
(organizirata: ŽePz in Študijski krožek Naravna in kulturna dediščina 
Zgornje Pivke)

sreda, 24. april, odhod ob 15. uri izpred Krpanovega doma
»ČAJANKA – OBISK KETTEJEVE ROJSTNE HIŠE NA PREMU«
(organizirata: KD Lipa Pivka in DU Pivka)

četrtek, 25. april ob 19. uri, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
PREDAVANJE O OGREVANJU Z LESNIMI GORIVI IN 
MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA ZAMENJAVE PEČI
Predavanje v okviru projekta ForBioEnergy.
(organizirata: RRA Zeleni kras in KPPPJ)

petek, 26. april ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
PREDSTAVA V POČASTITEV SVETOVNEGA DNEVA KNJIGE 
IN ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA UPOKOJENCE
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)

sobota, 27. april ob 20. uri, Športna dvorana Skala 
Dobrodelni koncert ŽPZ Kombinat ob 10. obletnici 
(organizirata: Zavod Novi Kombinat in Občina Pivka)

vsak torek, od 16. do 18.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

vsak petek, od 8. do 11.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI, KVAČKAMO ZA VRTEC
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

četrtek, 9. maj, ob 17. uri, Krpanov dom Pivka
OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
(organizira: Občina Pivka)

petek, 10. maj ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: Rajski vrtovi pod Snežnikom
Razstava bo na ogled do 31. maja 2019.
(organizirata: Turistično društvo Pivka in Društvo Drobnovratnik)

petek, 10. maj ob 19. uri, Hiša kulture v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE: KLARA SAX, prostorska postavitev
Razstava bo na ogled do 31. maja 2019.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 11. maj, odhod ob 9. uri iz Zagorja (pri gasilskem domu)
»POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV OD ZAGORJA, 
MIMO KALCA NA JURŠČE«
(organizira: Kulturno društvo Lipa Pivka)

nedelja, 12. maj, med 8. In 9. uro, iz Parka vojaške zgodovine 
SPOMLADANSKI POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE 
ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine)

nedelja, 12. maj ob 14. uri, Užitno čutni park Zagorje
NARAVOSLOVNI SPREHOD OKROG ZAGORJA
V primeru slabega vremena, se prestavi sprehod na naslednjo 
nedeljo, 19.maja ob 14.uri. 
(organizira: Študijski krožek Naravna in kulturna dediščina Zgornje 
Pivke)

nedelja, 12. maj ob 17. uri, Užitno čutni park Zagorje in igrišče v 
Zagorju
KONCERT “ČUJTE GORE IN BREGOVI” 
V primeru slabega vremena, se bo odvijal koncert v dvorani 
Kulturnega doma v Zagorju.
(organizira: ŽePZ)

nedelja, 12. maj ob 18. uri, Krpanov dom Pivka
JAMSKA IVANKA – SPEVOIGRA, dogodek v okviru Vilharjevaga 
leta in 150. obletnice Tabora na Kalcu
(organizirata: Občina Pivka in organizacijski odbor MV)

sobota in nedelja, 25. in 26. maj, od 10. do 18. ure, Park vojaške 
zgodovine
TANKOVSKI VIKEND
(organizira: Park vojaške zgodovine Pivka)

nedelja, 26. maj od 14. do 18. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih 
jezer
OVČARSKI DAN NA PIVŠKEM
V primeru dežja prireditev odpade.
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

sreda, 1. maj ob 8. uri, Juršče
POHOD NA KRŠIČEVEC
(organizira: KD JURŠČE – Planinska sekcija)

četrtek, 2. maj ob 12. uri
SVETA MAŠA V CERKVI NA SVETI TROJICI
(organizira: Odbor za Sveto Trojico)

6. – 8. maj, od 7. do 13. ure, prostori dijaškega doma SGLŠ 
Postojna
KRVODAJALSKA AKCIJA
(organizira: RKS OZ Postojna-Pivka)

MAJ 2019


